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 INTRODUCIÓN 
      

 

Esta programación ten carácter orientativo, calquera modificación sería comunicada, razonada e 

explicada aos alumnos por parte do departamento que o reflexará nas actas das súas reunións. 

 

A presente programación pretende servir de base para a mellor  organización e racionalización das 

actividades a realizar durante o presente curso, así como un punto de referencia para os alumnos/as que 

queiran consultar, planificar o seu traballo ou suxerir novas ao longo do curso escolar. 

 

A lingua é o instrumento por excelencia da aprendizaxe e a comunicación. Tanto as linguas primeiras 

como as linguas estranxeiras forman parte na actualidade, e cada vez farano máis no futuro, da bagaxe 

vital das persoas nun mundo en continua expansión no que, á vez, as relacións entre individuos, 

países, organismos e corporacións fanse máis frecuentes e máis estreitas. Na medida en que esa 

bagaxe comprende diversos coñecementos, destrezas e actitudes en diversas linguas, é dicir un perfil 

plurilingüe e intercultural, o individuo está mellor preparado para integrarse e participar nunha 

variedade de contextos e de situacións que supoñen un estímulo para o seu desenvolvemento, e 

mellores oportunidades, nos ámbitos persoal, público, educativo ou académico, ocupacional e 

profesional. 

 

En contextos e situacións de comunicación real, a lingua utilízase para realizar ou acompañar accións 

con diversos propósitos, polo que o currículo básico incorpora o enfoque orientado á acción recollido 

no “Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas” e describe, en termos de actuación e 

tomando este Marco como base de devandita descrición, o que os estudantes deberán ser capaces de 

facer no idioma estranxeiro en diversos contextos comunicativos reais nos que, dada a súa idade e as 

súas características dependendo das distintas etapas educativas, terán oportunidade de actuar. As 

actividades de recepción, produción e interacción orais e escritas que conforman os Estándares de 

aprendizaxe avaliables no currículo básico integran tanto as diversas competencias comunicativas 

específicas, cuxa activación conxunta permite a realización desas actividades, como as competencias 

básicas xerais correspondentes a cada etapa. 

 

O currículo básico para a etapa de Educación Secundaria estrutúrase ao redor de actividades de lingua 

tal como estas descríbense no Marco Común Europeo de referencia para as Linguas: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos.  

 

 

1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

 

O Departamento de Inglés do I.E.S. Pazo da Mercé de As Neves está composto por dúas profesoras de 

Inglés con praza definitiva no centro, Dona Antía Sousa Álvarez e Dona Liliana Domínguez Fernández, 

e unha mestra definitiva, Dona Emilia Costas Senra. 

 

A distribución dos grupos e niveis é a seguinte : 

 

Antía Sousa Álvarez 

3º PMAR 

TITORÍA 3º PMAR 

FP BÁSICA I (inglés) 

FP BÁSICA II(comunicación e sociedade) 

1º  BACHARELATO 
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Emilia Costas Senra 

1º  ESO A e B 

TITORÍA 1º ESO 

2º ESO A e B 

 

Liliana Domínguez Fernández 

3º ESO A e B 

4º ESO A e B 

2º BACHARELATO 

Xefatura de departamento 

 

 

2. OBXECTIVOS  

 

En canto aos obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, esta contribuirá a desenvolver nos 

alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

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

demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 

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

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 
e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacíficamente os conflitos. 

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

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

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, si houbela, 
na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

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

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así 
como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo 
á súa conservación e mellora. 
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l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 
No tocante aos obxectivos da materia nos diferentes cursos, os obxectivos de cada unidade didáctica 

atópanse detallados na sección seguinte. 

  

 3. SECUENCIA DE CONTIDOS (VINCULADOS A CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E 

COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 3.1 1ºESO 

 

1ª 

AVALIACIÓN 

 

UNIDADE 1 

 

BLOQUE CONTIDO 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Escoitar a descrición de dúas persoas famosas e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Escoitar unha descrición dos membros dunha familia e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Slideshow: Brothers and Sisters: vídeo sobre a relación entre irmáns. 
 

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Práctica de frases para describir unha persoa. 

 Pronunciation: pronuncia de contraccións. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 
 Descrición oral de dúas persoas famosas para tratar de adiviñalas. 

 Life Skills Video: vídeo no que se practica o vocabulario para describir unha fotografía. 

 Conversa oral para descubrir os nomes das persoas dunha fotografía. 

 Pronuncia dos sons /s/, /z/ e /ɪz/. 
 

B3.1-B3.2 

Reading 
 Ler un artigo sobre semellanzas razoábeis entre persoas famosas e facer distintas actividades para demostrar a súa 

comprensión. 

 Ler un artigo sobre irmáns xemelgos e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 

B4.1 

Writing 
 Información sobre o que se adoita incluír nun perfil persoal. 

 Lectura dun perfil modelo e resposta de varias preguntas para demostrar a súa comprensión. 

 Capital Letters: emprego da maiúscula en inglés. 
 Realización dunha actividade para practicar o emprego das maiúsculas en inglés. 

 Your Turn: completar unha ficha con información persoal do alumno/a e escribir un perfil persoal propio. 

 Referencia á Writing Guide: ampliación e reforzo das técnicas de escrita. 
 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Flipped Classroom e Vocabulary Presentation: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 

tempo na clase. 
 Comprensión dun anuncio con adxectivos descritivos dunha competición sobre persoas que se asemellan a famo-

sos/as. 

 Emprego correcto do vocabulario que se aprendeu ao longo da sección a través de distintas actividades escritas e 
orais. 

 Stop & Think!: partes do corpo engadidas ás que se viron na sección. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 

 Stop & Think!: maneira de dicir os números. 

 Slideshow: It’s a Family: vídeo sobre a estrutura das familias en distintos lugares do mundo. 

 @Tip: emprego de to be e non de to have got para falar da idade. 
 

Grammar 
 Flipped Classroom e Grammar Animation: promoción da aprendizaxe independente, maior aproveitamento do 

tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Emprego de to be para describir e dar información persoal, e de have got para falar de posesión e as partes do 

corpo. 
 Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
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 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 
 Emprego dos adxectivos posesivos e o xenitivo saxón para expresar posesión. 

 @Tip: emprego correcto do xenitivo saxón. 

 Referencia a Optional Grammar Extension: Possessive Pronouns: emprego dos pronomes posesivos para expresar 

posesión. 
 

Language Review 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se estudaron na unidade. 

 Emprego correcto do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo da sección a través de distintas activida-

des. 

 

Culture Quiz: Mobile Phones 
 Culture Video: On the Phone?: vídeo sobre a historia do teléfono móbil e facer unha actividade para demostrar a súa 

comprensión. 

 Did You Know?: significado de SMS. 

 Test Yourself: exercicio para demostrar a comprensión de diferentes acrónimos que se empregaron na linguaxe da 

charla en Internet. 
 

Collaborative Project: A Poster of a Celebrity 
 Step One: ler un póster sobre Daniel Radcliffe e completar unha ficha. 

 Step Two: elixir o famoso/a sobre o que se fará o póster, procurar información en Internet e facer o póster. 

 Step Three: completar unha tarxeta con información sobre o póster e presentalo perante a clase. 
 

1ª 

AVALIACIÓN 

 

UNIDADE 2 

BLOQUE CONTIDO 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Escoitar a presentación do alumno/a sobre unha fin de semana típica na súa vida e facer distintas actividades para 

demostrar a súa comprensión. 

 Conversa entre dous alumnos/as sobre os seus horarios escolares e facer distintas actividades para demostrar a súa 

comprensión. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Práctica de expresións para falar dun horario. 

 Pronunciation: pronuncia dos sons /s/, /z/ e /ɪz/. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 

 Conversa sobre o horario dunha rapaza para tratar de adiviñar se é verdadeiro ou falso. 

 Expresións para describir un día no colexio. 
 Pronuncia dos sons /b/ e /v/. 

 Descrición dun día no colexio. 

 Techno Option: vídeo sobre un día no colexio. 

B3.1-B3.2 

Reading 
 Ler un artigo sobre a aprendizaxe autónoma e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Slideshow: Schools Around the World: colexios en distintas partes do mundo. 
 Ler un artigo sobre colexios distintos e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

B4.1 

Writing 
 Información sobre o que se adoita incluír nunha entrada de foro para falar dunha semana. 

 Lectura dunha entrada de foro modelo e resposta de varias preguntas para demostrar a súa comprensión. 

 Prepositions of Time: emprego das preposicións de tempo en inglés. 
 Realización dunha actividade para practicar o emprego das preposicións de tempo en inglés. 

 Your Turn: completar unha ficha con información sobre a semana e escribir unha entrada de blog sobre a semana. 
 Referencia á Writing Guide: ampliación e reforzo das técnicas de escrita. 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Flipped Classroom e Vocabulary Presentation: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 

tempo na clase. 
 Relación de distintas rutinas con imaxes que as describen. 

 Emprego correcto do vocabulario que se aprendeu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Stop & Think!: a hora en inglés. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 

 Stop & Think!: obxectos escolares. 

 Slideshow: Why Do We Learn English?: vídeo sobre razóns para aprender inglés. 
 

Grammar 
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 Flipped Classroom e Grammar Animation: promoción da aprendizaxe independente, maior aproveitamento do 
tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Emprego do Present Simple en afirmativa para falar de rutinas e actividades. 

 @Tip: regras para formar a terceira persoa do singular do Present Simple. 
 Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 
 Emprego dos adverbios de frecuencia e as expresións temporais, e a súa colocación na frase en inglés. 

 

Language Review 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se estudaron na unidade. 

 Emprego correcto do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo da sección a través de distintas activida-

des. 

 

Culture Quiz: After-school Clubs 
 Culture Video: What We Do After School: vídeo sobre actividades extraescolares e facer unha actividade para de-

mostrar a súa comprensión. 

 Did You Know?: Arnold Schwarzenegger e as actividades extraescolares. 

 Test Yourself: exercicio para relacionar distintos deportes cos países nos que son populares. 
 

Collaborative Project: A Board Game 
 Step One: ler as pistas dun xogo de mesa e tratar de adiviñalas. 

 Step Two: facer un xogo de mesa con pistas sobre actividades escolares coa axuda de Internet. 

 Step Three: xogar ao xogo de mesa. 
 

1ª 

AVALIACIÓN 

 

 

UNIDADE 3 

 

BLOQUE CONTIDO 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Sinalar as actividades que son propias do día a día e cales da fin de semana. 

 Escoitar unha conversa sobre actividades practicadas na fin de semana e facer distintas actividades para demostrar a 

súa comprensión. 

 Escoitar unha enquisa sobre comida e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Práctica de frases para falar de actividades. 

 Life Skills Video: A School Survey: vídeo para comprobar as respostas do exercicio anterior. 
 Práctica oral na que se fala de actividades extraescolares. 

 Práctica de frases para falar de comida. 

 Conversa sobre comida. 

B3.1-B3.2 

Reading 
 Ler unhas entradas nun foro de adolescentes sobre a vida dos adolescentes en distintos países e facer distintas activi-

dades para demostrar a súa comprensión. 

 Stop & Think!: os días da semana. 

 Slideshow: Afternoon Activities: vídeo sobre actividades para facer pola tarde. 
 Ler un artigo sobre os programas de televisión de cociña e facer distintas actividades para demostrar a súa compren-

sión. 

 @Tip: significado dunha porcentaxe. 

 Slideshow: The Food on Your Plate: vídeo sobre boas ideas á hora de facer a compra. 

B4.1 

Writing 
 Información sobre o que se adoita incluír nun resumo dos resultados dunha enquisa. 

 Lectura duns resultados de enquisa modelo e resposta de varias preguntas para demostrar a súa comprensión. 

 Punctuation: emprego da puntuación en inglés: o punto, o signo de interrogación, o signo de exclamación, a vírgula 

e o apóstrofo. 
 Realización dunha actividade para practicar o emprego dos signos de puntuación en inglés. 

 Your Turn: completar unha ficha con información sobre os resultados dunha enquisa sobre gustos e escribir un re-

sumo deles. 

 Referencia á Writing Guide: ampliación e reforzo das técnicas de escrita. 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Flipped Classroom e Vocabulary Presentation: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 

tempo na clase. 
 Emprego correcto do vocabulario que se aprendeu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Comprensión dos datos dunha enquisa. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 

 Pronuciation: pronuncia de palabras reparando no seu acento. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 
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Grammar 

 Flipped Classroom e Grammar Animation: promoción da aprendizaxe independente, maior aproveitamento do 

tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Emprego do Present Simple en negativa e interrogativa para falar de rutinas e actividades, e preguntar por elas. 
 Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades escritas e orais. 

 Pronunciation: pronuncia de preguntas reparando na súa entoación. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 

 Repaso do Present Simple. 
 

Language Review 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se estudaron na unidade. 

 Emprego correcto do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo da sección a través de distintas activida-

des. 

 

Culture Quiz: Food in Britain 
 Culture Video: Fast Food: vídeo sobre a comida rápida e facer unha actividade para demostrar a súa comprensión. 

 Did You Know?: comida rápida curiosa de Hong Kong e Filipinas. 

 Test Yourself: exercicio para practicar vocabulario relacionado coa comida. 
 

Collaborative Project: A Message Board 
 Step One: ler un taboleiro de anuncios e completar unha ficha. 

 Step Two: elixir actividades, procurar imaxes e facer un taboleiro de anuncios. 

 Step Three: completar unha tarxeta con información sobre as actividades do taboleiro de presentalas perante a clase. 
Review 1 

 Repaso do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo do trimestre a través de distintas actividades. 
 

2ª 

AVALIACIÓN 

 

 

UNIDADE 4 

 

BLOQUE CONTIDO 

B1.1 - B1.3 

Listening 

 Escoitar unha descrición de distintas fotografías e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Pronunciation: pronuncia da terminación -ing. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 

 Escoitar unha conversa sobre cinema e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión.  

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Práctica de frases para se desenvolver nun restaurante. 

 Life Skills Video: At the Restaurant: vídeo para comprobar as respostas do exercicio anterior. 
 Práctica oral na que se reproduce unha posíbel conversa nun restaurante. 

 Práctica de frases para falar de cinema e películas. 

 Pronunciation: pronuncia dos sons /i:/ e /ɪ/. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 

 Conversa sobre unha película. 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Ler unha entrada de blog e dous comentarios e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Slideshow: A Trip Around the World: vídeo sobre lugares de todo o mundo. 

 Ler un artigo sobre a película Animais fantásticos e onde atopalos e facer distintas actividades para demostrar a súa 

comprensión. 

B4.1 

Writing 

 Información sobre o que se adoita incluír nunha crítica cinematográfica. 

 Lectura dunha crítica cinematográfica modelo e resposta de varias preguntas para demostrar a súa comprensión. 

 Word Order: uso da puntuación en inglés: o punto, o signo de interrogación, o signo de exclamación, a vírgula e o 

apóstrofo. 
 Realización dunha actividade para practicar o emprego da orde das palabras en inglés. 

 Your Turn: completar unha ficha con información sobre unha película e escribir unha crítica cinematográfica. 

 Referencia á Writing Guide: ampliación  e reforzo das técnicas de escrita. 

B5.1 - B 5.7 

 Vocabulary 
 Flipped Classroom e Vocabulary Presentation: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 

tempo na clase. 
 Emprego correcto do vocabulario que se aprendeu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 @Tip: os false friends. 

 Stop & Think!: palabras relacionadas coa comida. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 
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Grammar 
 Flipped Classroom e Grammar Animation: promoción da aprendizaxe independente, maior aproveitamento do 

tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Emprego do Present Continuous para falar de feitos que están a ocorrer no momento de falar. 

 @Tip: regras para engadir -ing. 
 Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 

 Diferenzas entre o Present Simple e o Present Continuous. 

 Slideshow: Hollywood: vídeo sobre Hollywood e as estrelas que cobren as súas rúas. 
 

Language Review 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se estudaron na unidade. 

 Emprego correcto do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo da sección a través de distintas activida-

des. 

 

Culture Quiz: Cinema Time 
 Culture Video: Charlie Chaplin: vídeo sobre Charlie Chaplin e facer unha actividade para demostrar a súa compren-

sión. 

 Did You Know?: información de interese sobre a primeira película con son, O cantor de jazz, e a primeira película 

feita enteiramente con medios dixitais, Toy Story. 

 Test Yourself: exercicio para relacionar películas de sona coa súa data de estrea. 
 

Collaborative Project: A What’s On Page 
 Step One: ler as actividades dunha páxina cultural e completar unha ficha. 

 Step Two: elixir actividades, procurar información en Internet e facer unha páxina cultural. 

 Step Three: completar unha tarxeta con información sobre as actividades da páxina cultural e presentala perante a 

clase. 
 

2ª 

AVALIACIÓN 

 

 

UNIDADE 5 

 

BLOQUE CONTIDO 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Escoitar unha conversa na que se ensina unha casa de verán e facer distintas actividades para demostrar a súa com-

prensión. 

 Escoitar un anuncio sobre visitar Romanía e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Práctica de frases para dar direccións. 

 Life Skills Video: Getting There: vídeo para comprobar as respostas do exercicio anterior. 
 Práctica oral na que se dan direccións para chegar a un lugar dun mapa. 

 Práctica de frases para describir imaxes. 

 Describir distintas imaxes de maneira oral.  

B3.1-B3.2 

 Reading 
 Ler un artigo sobre hoteis e apartamentos privados, e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Slideshow: Unusual Homes: vídeo sobre unha casa fóra do común. 
 Ler un folleto sobre lugares nos que abunda o sal e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Stop & Think!: as cores. 

B4.1 

Writing 
 Información sobre o que se adoita incluír na descrición dun país. 

 Lectura dunha descrición dun país modelo e resposta de varias preguntas para demostrar a súa comprensión. 

 Linking Words: os conectores and, but e because. 
 Realización dunha actividade para practicar o emprego dos conectores. 

 Your Turn: completar unha ficha con información sobre un país e describilo. 
 Referencia á Writing Guide: ampliación e reforzo das técnicas de escrita. 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Flipped Classroom e Vocabulary Presentation: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 

tempo na clase. 
 Emprego correcto do vocabulario que se aprendeu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Stop & Think!: preposicións de lugar. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 
 

Grammar 
 Flipped Classroom e Grammar Animation: promoción da aprendizaxe independente, maior aproveitamento do 

tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Emprego de There is / There are para falar das cousas que hai nun lugar. 
 Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades escritas e orais. 
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 Pronunciation: pronuncia dos sons /ʃ/ e /tʃ/. 
 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 
 Emprego dos artigos e cuantificadores para expresar a cantidade de algo. 

 Referencia a Optional Grammar Extension: Comparative Adjectives: emprego dos adxectivos comparativos para 

comparar dúas persoas, cousas ou grupos. 
 

Language Review 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se estudaron na unidade. 

 Emprego correcto do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo da sección a través de distintas activida-

des. 

 

Culture Quiz: Getting Around 
 Culture Video: The Rules of the Road: vídeo sobre normas viais en distintas partes do mundo e facer unha actividade 

para demostrar a súa comprensión. 

 Did You Know?: información de interese sobre as luces do semáforo. 

 Test Yourself: exercicio sobre o significado de distintos sinais de tráfico. 
 

Collaborative Project: An Advert 
 Step One: ler un anuncio sobre un aloxamento en alugueiro en Río de Janeiro e responder unhas preguntas. 

 Step Two: elixir un aloxamento vacacional, procurar información e imaxes en Internet e facer un anuncio. 

 Step Three: completar unha tarxeta con información sobre o aloxamento vacacional e presentalo perante a clase. 

2ª 

AVALIACIÓN 

 

 

UNIDADE 6 

 

BLOQUE CONTIDO 

B1.1 - B1.3 

 Listening 
 Escoitar unha entrevista sobre marcas do mundo e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Escoitar unha convesa sobre unha competición de roupa e facer distintas actividades para demostrar a súa compren-

sión. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 

 Práctica de frases con can para expresar habilidade. 

 Pronunciation: pronuncia das formas débiles de can. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 
 Práctica oral na que se fala de habilidades. 

 Práctica de frases para explicar regras. 

 Life Skills Video: A Fashion Competition: vídeo para comprobar as respostas do exercicio anterior. 

 Conversa sobre unha competición. 

B3.1-B3.2 

Reading 

 Ler o perfil de distintas deportistas e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Slideshow: The Olympic Games: vídeo sobre os Xogos Olímpicos. 

 Ler unha columna de consellos e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión.  

B4.1 

Writing 
 Información sobre o que se adoita incluír nun anuncio para unha competición. 

 Lectura dun anuncio dunha competición modelo e resposta de varias preguntas para demostrar a súa comprensión. 

 Adverbs of degree: os adverbios de grao very, quite e really. 
 Realización dunha actividade para practicar o emprego dos adverbios de grao. 

 Your Turn: completar unha ficha con información sobre unha competición real ou imaxinaria e redactar un anuncio 
sobre ela. 

 Referencia á Writing Guide: ampliación e reforzo das técnicas de escrita. 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Flipped Classroom e Vocabulary Presentation: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 

tempo na clase. 
 Emprego correcto do vocabulario que se aprendeu ao longo da sección a través de distintas actividades escritas e 

orais. 

 @Tip: engadido de -ing para converter un verbo de acción no nome dun deporte. 

 Stop & Think!: palabras relacionadas con actividades. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 
 @Tip: pezas de roupa que sempre aparecen en plural. 

 Slideshow: Hats: vídeo sobre chapeus. 
 

Grammar 
 Emprego de can para expresar habilidade e posibilidade 

 @Tip: can’t é a contracción de cannot. 
 Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
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 Emprego dos adverbios de modo para expresar como se fan as cousas. 

 @Tip: formación de adverbios a partir de adxectivos e adverbios irregulares. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 

 Emprego de must para expresar obriga e de mustn’t para expresar prohibición. 

 Pronunciation: pronuncia de must e mustn’t. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 

 Referencia a Optional Grammar Extension: Comparative Should: emprego de should para dar consello. 
 

Language Review 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se estudaron na unidade. 

 Emprego correcto do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo da sección a través de distintas activi-

dades. 

 

Review 2 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo do trimestre a través de distintas actividades. 

 

Culture Quiz: Riding Bikes 
 Culture Video: Bikes for Hire: vídeo sobre ciclismo e facer unha actividade para demostrar a súa comprensión. 

 Did You Know?: información de interese sobre o primeiro Tour de Francia. 

 Test Yourself: exercicio sobre o significado de distintos sinais sobre o emprego da bicicleta. 
 

Collaborative Project: A TV Guide Page 
 Step One: ler unha programación de televisión e completar unha ficha. 

 Step Two: elixir varios programas de televisión, procurar información e imaxes en Internet e facer unha programa-

ción de televisión. 

 Step Three: completar unha tarxeta con información sobre os programas de televisión e presentalos perante a clase. 
 

3ª 

AVALIACIÓN 

 

 

UNIDADE 7 

 

BLOQUE CONTIDO 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Escoitar unhas instrucións sobre un experimento relacionado coa chuvia e facer distintas actividades para demostrar 

a súa comprensión. 

 Escoitar unha conversa sobre un proxecto escolar e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Práctica de frases para falar sobre o tempo atmosférico. 

 Conversa sobre o tempo atmosférico. 

 Práctica de frases para expresar opinións. 

 Life Skills Video: A Science Report: vídeo sobre unha reportaxe de ciencias e distintas actividades para demostrar a 

súa comprensión. 

 Conversa sobre animais.  

B3.1-B3.2 

 Reading 
 Ler unha páxina de preguntas frecuentes sobre o tempo atmosférico e facer distintas actividades para demostrar a 

súa comprensión. 

 Slideshow: Weather: vídeo sobre o tempo atmosférico. 

 Ler un proxecto escolar sobre animais de Sumatra e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

B4.1 

Writing 
 Información sobre o que se adoita incluír nun informe sobre un animal. 

 Lectura dun informe sobre un animal modelo e resposta de varias preguntas para demostrar a súa comprensión. 

 Referencing: pronomes e adxectivos posesivos para facer referencia. 
 Realización dunha actividade para practicar o emprego dos pronomes e os adxectivos posesivos para facer referen-

cia. 

 Your Turn: completar unha ficha con información sobre un animal e redactar unha reportaxe sobre el. 

 Referencia á Writing Guide: ampliación e reforzo das técnicas de escrita. 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Flipped Classroom e Vocabulary Presentation: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 

tempo na clase. 
 Emprego correcto do vocabulario que se aprendeu ao longo da sección a través de distintas actividades escritas e 

orais. 

 @Tip: engadido de -y a substantivos relacionados co tempo atmosférico para crear adxectivos. 

 Pronunciation: pronuncia do son /h/. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 

 @Tip: o plural dos animais e as excepcións irregulares. 
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 Stop & Think!: palabras relacionadas cos accidentes xeográficos. 
 Slideshow: Sharks: vídeo sobre quenllas. 

 

Grammar 
 Flipped Classroom e Grammar Animation: promoción da aprendizaxe independente, maior aproveitamento do 

tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Emprego das formas pasadas de to be (was e were) para falar de feitos ou opinións no pasado. 

 @Tip: emprego de was con palabras non contábeis. 
 Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 

 Emprego de There was / There were para describir acontecementos pasados. 
 

Language Review 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se estudaron na unidade. 

 Emprego correcto do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo da sección a través de distintas activida-

des. 

 

Culture Quiz: Wild Animals 
 Culture Video: Born Free: vídeo sobre animais en liberdade e catividade, e facer unha actividade para demostrar a 

súa comprensión. 

 Did You Know?: información de interese sobre o cóndor de California. 

 Test Yourself: exercicio para situar no mapa distintos países. 
 

Collaborative Project: A Trivia Game 
 Step One: ler unhas tarxetas de trivia e relacionar as preguntas coas respostas. 

 Step Two: elixir o tema para unhas tarxetas de trivia, procurar dúas pistas para cada tarxeta e escribir as tarxetas e 

unha listaxe de respostas. 

 Step Three: xogar ao trivia. 
 

3ª 

AVALIACIÓN 

 
 

UNIDADE 8 

 

BLOQUE CONTIDO 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Escoitar unhas noticias e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Escoitar un pódcast sobre historia e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Listaxe de actividades feitas no pasado. 

 Pronunciation: pronuncia dos sons /d/, /t/ e /ɪd/. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 
 Conversa sobre actividades feitas no pasado. 

 Práctica de frases para pedir información. 

 Life Skills Video: The History Museum: vídeo para comprobar as respostas do exercicio anterior. 

 Conversa na que se pide información.  

B3.1-B3.2 

 Reading 
 Ler un artigo sobre unha amizade fóra do común e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Slideshow: Make a Difference: vídeo sobre ideas para mellorar o mundo. 

 Ler un artigo sobre inventos romanos e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

B4.1 

Writing 
 Información sobre o que se adoita incluír na descrición dun suceso. 

 Lectura dun suceso modelo e contestación de varias preguntas para demostrar a súa comprensión. 

 Connectors of Sequence: os conectores first, next, then e finally. 
 Realización dunha actividade para practicar o emprego dos conectores de secuencia. 

 Your Turn: completar unha ficha con información sobre un acontecemento e describilo. 
 Referencia á Writing Guide: ampliación e reforozo das técnicas de escrita. 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Flipped Classroom e Vocabulary Presentation: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 

tempo na clase. 
 Emprego correcto do vocabulario que se aprendeu ao longo da sección a través de distintas actividades escritas e 

orais. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 

 @Tip: os verbos irregulares. 

 Stop & Think!: materias escolares. 

 Slideshow: Inventions: vídeo sobre inventos que cambiaron o mundo. 
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 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 
 

Grammar 
 Flipped Classroom e Grammar Animation: promoción da aprendizaxe independente, maior aproveitamento do 

tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Emprego do Past Simple en afirmativa dos verbos regulares para falar de accións completadas no pasado. 

 @Tip: regras para engadir -ed. 
 Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 

 O Past Simple dos verbos irregulares. 

 Referencia a Optional Grammar Extension: Past Simple Negative and Interrogative: o Past Simple en negativa e 

interrogativa. 
 

Language Review 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se estudaron na unidade. 

 Emprego correcto do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo da sección a través de distintas activida-

des. 

 

Culture Quiz: Let’s Go Shopping! 
 Culture Video: Lucky Shoppers: vídeo sobre compradores afortunados e facer unha actividade para demostrar a súa 

comprensión. 

 Did You Know?: información de interese sobre a historia de Oxfam. 

 Test Yourself: exercicio para situar mercados de sona nas cidades que os acollen. 
 

Collaborative Project: A Report 
 Step One: ler unha reportaxe sobre o cinematógrafo e a calculadora mecánica, e completar unha ficha. 

 Step Two: elixir varios inventos, procurar información e imaxes sobre eles en Internet e escribir unha reportaxe. 

 Step Three: completar unha tarxeta con información sobre os inventos e presentalos perante a clase. 
 

3ª 

AVALIACIÓN 

 

 

UNIDADE 9 

 

BLOQUE CONTIDO 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Escoitar un anuncio sobre unha festa e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Escoitar unha chamada telefónica para mercar entradas para un banquete medieval e facer distintas actividades para 

demostrar a súa comprensión. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Práctica de frases para falar de eventos. 

 Pronunciation: pronuncia de frases reparando onde recae o acento. 

 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 
 Conversa sobre eventos. 

 Life Skills Video: It’s a Party!: vídeo no que se fala sobre unha festa e facer distintas actividades para demostrar a 

súa comprensión. 

 Conversa sobre plans.  

B3.1-B3.2 

 Reading 
 Ler unha páxina de opinión sobre distintas festas e facer distintas actividades para demostrar a súa comprensión. 

 Slideshow: Festivals: vídeo sobre distintas festas. 
 Ler un correo electrónico sobre a comida na época medieval e facer distintas actividades para demostrar a súa com-

prensión. 

B4.1 

Writing 
 Información sobre o que se adoita incluír nunha entrada de blog sobre un evento. 
 Lectura dunha entrada de blog sobre un evento modelo e resposta de varias preguntas para demostrar a súa compren-

sión. 

 A Paragraph: a estrutura dun texto. 
 Realización dunha actividade para practicar a estrutura do texto. 

 Your Turn: completar unha ficha con información sobre un evento e escribir unha entrada de blog sobre el. 
 Referencia á Writing Guide: ampliación e reforzo das técnicas de escrita. 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 

 Flipped Classroom e Vocabulary Presentation: promoción da aprendizaxe independente e maior aproveitamento do 

tempo na clase. 
 Emprego correcto do vocabulario que se aprendeu ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Stop & Think!: palabras relacionadas coa roupa. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo do vocabulario que se aprendeu. 

 @Tip: o plural irregular da palabra knife: knives. 
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 Pronunciation: pronuncia dos sons /u:/, /aʊ/ e /əʊ/. 
 Referencia ao Pronunciation Appendix: exercicios de pronuncia engadidos. 

 Slideshow: Food Around the World Quiz: vídeo sobre pratos nacionais do mundo. 
 

Grammar 
 Flipped Classroom e Grammar Animation: promoción da aprendizaxe independente, maior aproveitamento do 

tempo na clase e explicación visual das estruturas gramaticais. 

 Emprego de be going to para falar de plans ou intencións futuros. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 

 Emprego do Present Continuous con valor de futuro para falar de plans concertados de antemán. 
 Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades escritas e orais. 

 Referencia a Optional Grammar Extension: Will: o futuro con will. 

 Referencia a Fast Finishers: reforzo da gramática que se aprendeu. 
 

Language Review 
 Repaso do vocabulario e a gramática que se estudaron na unidade. 

 Empregoo correcto do vocabulario e a gramática que se aprenderon ao longo da sección a través de distintas activi-

dades. 
 

Review 3 

 Repaso do vocabulario e  a gramática que se aprenderon ao longo do trimestre a través de distintas actividades. 

 

Culture Quiz: Shakespeare 
 Culture Video: A Night Out: vídeo sobre Shakespeare e facer unha actividade para demostrar a súa comprensión. 

 Did You Know?: información de interese sobre a orixe das historias de Shakespeare. 

 Test Yourself: exercicio sobre as obras que escribiu Shakespeare. 
 

Collaborative Project: A Party Invitation and Menu 
 Step One: ler unha invitación a unha festa e un menú, e responder unhas preguntas para demostrar a súa compren-

sión. 

 Step Two: elixir sitio e hora para unha festa de fin de ano, proxectar actividades e a comida, e facer unha invitación á 

festa e o menú. 

 Step Three: completar unha tarxeta con información sobre a festa e presentala perante a clase. 
 

 

Descrición dos contidos 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Bloque Contido 

B1.1 

Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: 
– Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala 

a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas 

no contexto. 

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 
– Identificación de palabras chave. 

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

– Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos. 

– Inferencia do significado probábel das palabras ou das frases que descoñece. 
B1.2 Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

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

ou reformulacións do dito. 

 
BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Bloque Contido 

B2.1 

Estratexias de produción: 

– Panificación. 

– 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. 
– Execución. 

– Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 
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– 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: 

– Lingüísticos: 
– Modificación de palabras de significado parecido. 

– Definición ou paráfrase dun termo ou unha expresión. 

– Paralingüísticos: 

– Petición de axuda ou carificación. 
– 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 sustitutos 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, compravenda, e outras igualmente cotiás 

e básicas. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Bloque Contido 

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 poa tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 

intensiva ou extensiva). 

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

– 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. 

 
BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Bloque Contido 

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 coñecidos lidos nun texto escrito para elaboraros propios textos. 

– Execución. 

– Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos elaborando 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.). 

– Reescritura definitiva. 
 

 
BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 
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Bloque Contido 

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 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 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. 

– Formuación 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; 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), léxico sobre temas relacionados 

con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 

B5.7 Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma. 
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Relación dos criterios, contidos e estándares de aprendizaxe con outros aspectos curriculares por unidade 

 
UNIDADE 1: You and Me 

 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables e Competencias Clave 
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

C
ri

te
ri

o
s 

C
o

n
ti

d
o

s 

CC 
Estánda

r 
Actividade para avaliar 

C

L 

EO

E 

C

A 

TI

C 

E

M 
EC PV SV 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

B1.

1 

B1.

2 

B1.
3 

B1.

4 

B1.
5 

B1.

6 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

B1.

2 

B1.

3 
B1.

4 

B1.

5 
B1.

6 

CCL/CAA/CSIEE 
PLEB 

1.2 

Instrucións na aula       X     

Instrucións gravadas para actividades       X     

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 10, ex. 3)       X   

Ditado (WB, p. 14, ex. 6)       X   

CCL/CD/CAA/ 

CSC/CISEE/CCEC 

PLEB 

1.3 
Presentación dun póster dunha persoa famosa (SB, p. 124, Step 3)   X X X X X     

CCL/CSC/CCEC 
PLEB 

1.4 

Descrición de dúas persoas famosas (SB, p. 11, ex. 7-8)       X   

Descrición dos membros dunha familia (SB, p. 15, ex. 6-7)       X   

Conversa sobre unha árbore xenealóxica (WB, p. 17, ex. 5)       X   

CCL/CSC/CSIEE/CCE

C 

PLEB 

1.5 

Descrición dunha persoa famosa (SB, p. 8, ex. 5)   X   X X   

Descrición e adiviña de dúas persoas famosas (SB, p. 11, ex. 10)   X   X X   

Descrición de membros da familia dunha nena (SB, p. 12, ex. 4)   X   X X   

Conversa para descubrir os nomes dunha fotografía (SB, p. 15, ex. 11)   X   X X   

CCL/CMCCT/CD/CA

A/ 

CSC/CCEC 

PLEB 

1.6 

Vídeo sobre a estrutura familiar en diferentes lugares do mundo (SB, p. 12, ex. 5)    X    X X  

Vídeo sobre a relación entre irmáns e irmás (SB, p. 15, ex. 8)    X   X X  

Vídeo no que se fala sobre unha fotografía (SB, p. 15, ex. 9-10)    X   X   

Vídeo sobre a historia do teléfono móbil (SB, p. 114)    X   X   

B2.

1 

B2.
2 

B2.

3 

B2.
4 

 

B2.

2 

B2.

5 

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

2.2 
Presentación dun póster dunha persoa famosa (SB, p. 124, Step 3)   X X X X X   

CCL/CSC/CSIEE/ 

CCEC 

PLEB 

2.5 

Descrición dunha persoa famosa (SB, p. 8, ex. 5)   X   X X   

Descrición e adiviña de dúas persoas famosas (SB, p. 11, ex. 10)   X   X X   

Descrición de membros da familia dunha nena (SB, p. 12, ex. 4)   X   X X   

Conversa para descubrir os nomes dunha fotografía (SB, p. 15, ex. 11)   X   X X   

B3.
1 

B3.

2 

B3.
1 

B3.

3 

CCL 
PLEB 

3.1 
Ao longo do módulo, entender os enunciados dos exercicios  X        

CCL/CD 
PLEB 

3.3 

Anuncio e formulario dunha competición de semellanzas razoábeis con persoas 

famosas (SB, p. 8, ex. 1-2) 
 X        
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B3.

3 

B3.
4 

B3.

5 

B3.
6 

B3.

4 

B3.
5 CCL/CCEC 

PLEB 
3.4 

Artigo sobre semellanzas razoábeis entre famosos e persoas anónimas (SB, p. 9, 

ex. 7-10) 
  X          

Artigo sobre irmáns xemelgos (SB, p. 13, ex. 7-9)   X        

Perfil persoal dunha persoa (SB, p. 16, ex. 1)   X        

Póster sobre Daniel Radcliffe (SB, p. 124, Step 1)   X        

Artigo sobre unha semellanza razoábel cun famoso (WB, p. 16, ex. 1-2)   X        

CCL/CAA/CCEC 
PLEB 

3.5 

Abreviaturas empregadas na linguaxe da charla por Internet (SB, p. 114, Test 

Yourself) 
  X        

B4.

1 

B4.
2 

B4.

3 

B4.
4 

B4.

5 

B4.
6 

 

B4.

2 

B4.
3 

 

CCL/CD/CAA/CSIEE/
CCEC 

PLEB 
4.2 

Perfil persoal do alumno/a (SB, p. 16, ex. 4)    X   X X   

Póster sobre unha persoa famosa (SB, p. 124, Step 2)    X   X X   

Perfil persoal do alumno/a (WB, p. 13, ex. 2)    X   X X   

CCL/CSIEE 
PLEB 

4.3 
Ficha con datos persoais do alumno/a (SB, p. 16, ex. 3)    X       

B5.

1 
B5.

2 

B5.

3 
B5.

4 

B5.

5 
B5.

6 

B5.

7 
B5.

8 

B5.
1 

B5.

2 

B5.
3 

B5.

4 

B5.
5 

B5.

6 

B5.
7 

CCL 
PLEB 

5.1 

Pronuncia de contracións (SB, p. 11)   X X  X     

Pronunciación dos sons /s/, /z/ e /ɪz/ (SB, p. 21)   X X  X     

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

5.2 

Presentación dun póster dunha persoa famosa (SB, p. 124, Step 3)    X X X X X   

Descrición dunha persoa famosa (SB, p. 8, ex. 5)    X   X X   

Descrición e adiviña de dúas persoas famosas (SB, p. 11, ex. 10)    X   X X   

Descrición de membros da familia dunha nena (SB, p. 12, ex. 4)    X   X X   

Conversa para descubrir os nomes dunha fotografía (SB, p. 15, ex. 11)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

5.3 

Presentación dun póster dunha persoa famosa (SB, p. 124, Step 3)    X X X X X   

Descrición dunha persoa famosa (SB, p. 8, ex. 5)    X   X X   

Descrición e adiviña de dúas persoas famosas (SB, p. 11, ex. 10)    X   X X   

Descrición de membros da familia dunha nena (SB, p. 12, ex. 4)    X   X X   

Conversa para descubrir os nomes dunha fotografía (SB, p. 15, ex. 11)    X   X X   

CCL/CMCCT/CD/CA
A/CSC/CSIEE/CCEC 

PLEB 
5.4 

Presentación dun póster dunha persoa famosa (SB, p. 124, Step 3)    X X X X X     

Descrición de dúas persoas famosas (SB, p. 11, ex. 7-8)        X   

Descrición dunha persoa famosa (SB, p. 8, ex. 5)    X   X X   

Descrición e adiviña de dúas persoas famosas (SB, p. 11, ex. 10)    X   X X   

Vídeo sobre a estrutura familiar en diferentes lugares do mundo (SB, p. 12, ex. 5)     X    X X  

Vídeo sobre a relación entre irmáns e irmás (SB, p. 15, ex. 8)     X   X X  

Vídeo no que se fala sobre unha fotografía (SB, p. 15, ex. 9-10)     X   X   
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Vídeo sobre a historia do teléfono móbil (SB, p. 114)     X   X   

Artigo sobre irmáns xemelgos (SB, p. 13, ex. 7-9)   X        

Póster sobre Daniel Radcliffe (SB, p. 124, Step 1)   X        

Abreviaturas empregadas na linguaxe da charla por Internet (SB, p. 114, Test 

Yourself) 
  X        

Póster sobre unha persoa famosa (SB, p. 124, Step 2)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CCEC 
PLEB 

5.5 

Ao longo do módulo, entender os enunciados dos exercicios   X        

Anuncio e formulario dunha competición de semellanzas razoábeis con persoas 

famosas (SB, p. 8, ex. 1-2) 
  X        

Artigo sobre semellanzas razoábeis entre famosos e persoas anónimas (SB, p. 9, 

ex. 7-10) 
  X          

Artigo sobre irmáns xemelgos (SB, p. 13, ex. 7-9)   X        

Perfil persoal dunha persoa (SB, p. 16, ex. 1)   X        

Póster sobre Daniel Radcliffe (SB, p. 124, Step 1)   X        

Artigo sobre unha semellanza razoábel cun famoso (WB, p. 16, ex. 1-2)   X        

Abreviaturas empregadas na linguaxe da charla por Internet (SB, p. 114, Test 

Yourself) 
  X        

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

5.6 
Presentación dun póster dunha persoa famosa (SB, p. 124, Step 3)    X X X X X   

CCL/CD/CAA/CSIEE/

CCEC 

PLEB 

5.7 

Perfil persoal do alumno/a (SB, p. 16, ex. 4)    X   X X   

Póster sobre unha persoa famosa (SB, p. 124, Step 2)    X   X X   

Perfil persoal do alumno/a (WB, p. 13, ex. 2)    X   X X   

Ficha con datos persoais do alumno/a (SB, p. 16, ex. 3)    X       

 
UNIDADE 2: My Day 

 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables e Competencias Clave 
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

C
ri

te
ri

o
s 

C
o

n
ti

d
o

s 

CC 
Estánda

r 
Actividade para avaliar    

EO

E 

C

A 
TIC 

E

M 

E

C 

P

V 
SV 

B1.

1 
B1.

2 

B1.

3 
B1.

4 

B1.

2 
B1.

3 

B1.

4 
B1.

5 

CCL/CAA/CSC/ 

CSIEE 

PLEB 

1.2 

Instrucións na  aula        X     

Instrucións gravadas para actividades        X     

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 24, ex. 4)        X   

Ditado (WB, p. 24, ex. 6)        X   

Anuncio sobre un curso de teatro (WB, p. 27, ex. 4)        X   

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CEC 

PLEB 

1.3 
Presentación sobre unha fin de semana típica (SB, p. 21, ex. 7-8)    X X X X X    
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B1.

5 

B1.
6 

B1.

6 CCL/CSC/CCEC 
PLEB 

1.4 
Conversa sobre o horario escolar de dous rapaces (SB, p. 25, ex. 6-7)        X   

CCL/CSC/CSIEE/ 
CCEC 

PLEB 
1.5 

Conversa sobre o horario dunha rapaza para tratar de adiviñar se é verdadeiro ou 

falso (SB, p. 21, ex. 10) 
   X   X X   

Conversa sobre un día no colexio (SB, p. 25, ex. 10)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CSC/C

CEC 

PLEB 

1.6 

Vídeo sobre colexios en distintas partes do mundo (SB, p. 19, ex. 8)     X    X   

Vídeo sobre razóns para aprender inglés (SB, p. 22, ex. 5)     X   X X   

Vídeo sobre actividades extraescolares (SB, p. 115)     X    X   

B2.

1 
B2.

2 

B2.

3 
B2.

4 

 

B2.

2 

B2.

5 

CCL/CD/CSC/CSIEE/

CCEC 

PLEB 

2.2 
Vídeo sobre un día no colexio (SB, p. 25, Techno Option)    X X X X X   

CCL/CSC/CSIEE/ 

CCEC 

PLEB 

2.5 

Conversa sobre o horario dunha rapaza para tratar de adiviñar se é verdadeiro ou 

falso (SB, p. 21, ex. 10) 
   X   X X   

Conversa sobre un día no colexio (SB, p. 25, ex. 10) 

   X   X X   

B3.

1 

B3.
2 

B3.

3 

B3.
4 

B3.

5 

B3.
6 

B3.

1 

B3.

4 
B3.

5 

CCL/CEC 
PLEB 

3.1 

Ao longo do módulo, entender os enunciados dos exercicios             

Identificación das materias que se imparten a partir dunha frase (SB, p. 22, ex. 3)           

Notas dunha presentación (SB, p. 25, ex. 8)           

Preguntas dun xogo de mesa (SB, p. 125, Step 1)           

CCL/CCEC 
PLEB 

3.4 
Artigo sobre colexios distintos (SB, p. 23, ex. 6-9)           

CCL/CD/CCEC 
PLEB 

3.5 

Entrada nunha rede social sobre a aprendizaxe autónoma (SB, p. 19, ex. 4-7)       X    

Entrada nun foro sobre a vida cotiá (SB, p. 26, ex. 1)           

Entradas nun foro sobre materias escolares (WB, p. 26, ex. 1-2) 
          

B4.
1 

B4.

2 

B4.

3 

B4.

4 

B4.
5 

B4.

6 

B4.

2 

B4.

3 

B4.

5 

CCL/CD/CSIEE/CCE

C 

PLEB 

4.2 

Entrada nun foro sobre a semana do alumno/a (SB, p. 26, ex. 4)    X  X X X   

Xogo de mesa (SB, p. 125, Step 2)    X   X    

CCL/CSIEE 
PLEB 

4.3 
Ficha sobre a semana do alumno/a (SB, p. 26, ex. 3)    X   X    

  CCL/CD/CSIEE/CEC 
PLEB 

4.5 
Entrada de blog sobre o que ocorreu ao longo da semana (WB, p. 23, ex. 2)    X  X X X   
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B5.

1 

B5.
2 

B5.

3 

B5.
4 

B5.

5 

B5.
6 

B5.

7 

B5.
8 

B5.

1 
B5.

2 

B5.

3 
B5.

4 

B5.

5 
B5.

6 

B5.

7 

CCL 
PLEB 

5.1 

Pronuncia dos sons /b/ e /v/ (SB, p. 30)           

A entoación (SB, p. 30)           

CCL/CD/CSC/CSIEE/

CCEC 

PLEB 

5.2 

Vídeo sobre un día no colexio (SB, p. 25, Techno Option)    X X X X X   

Conversa sobre o horario dunhas rapazas para tratar de adiviñar se é verdadeiro 

ou falso (SB, p. 21, ex. 10) 
   X   X X   

Conversa sobre un día no colexio (SB, p. 25, ex. 10)    X   X X   

CCL/CD/CSC/CSIEE/

CCEC 

PLEB 

5.3 

Vídeo sobre un día no colexio (SB, p. 25, Techno Option)    X X X X X   

Conversa sobre o horario dunhas rapazas para tratar de adiviñar se é verdadeiro 

ou falso (SB, p. 21, ex. 10) 
   X   X X   

Conversa sobre un día no colexio (SB, p. 25, ex. 10)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CSC/C
SIEE/CCEC 

PLEB 
5.4 

Vídeo sobre colexios en distintas partes do mundo (SB, p. 19, ex. 8)     X    X   

Vídeo sobre motivos para aprender inglés (SB, p. 22, ex. 5)     X   X X   

Vídeo sobre actividades extraescolares (SB, p. 115)     X    X   

Vídeo sobre un día no colexio (SB, p. 25, Techno Option)    X X X X X   

Preguntas dun xogo de mesa (SB, p. 125, Step 1)           

Artigo sobre colexios distintos (SB, p. 23, ex. 6-9)           

Entrada nunha rede social sobre a aprendizaxe autónoma (SB, p. 19, ex. 4-7)       X    

Xogo de mesa (SB, p. 125, Step 2)    X   X    

CCL/CD/CAA/CSC/C
CEC 

PLEB 
5.5 

Ao longo do módulo, entender os enunciados dos exercicios             

Identificación das materias que se imparten a partir dunha frase (SB, p. 22, ex. 3)           

Notas dunha presentación (SB, p. 25, ex. 8)           

Preguntas dun xogo de mesa (SB, p. 125, Step 1)           

Artigo sobre colexios distintos (SB, p. 23, ex. 6-9)           

Entrada nunha rede social sobre a aprendizaxe autónoma (SB, p. 19, ex. 4-7)       X    

Entrada nun foro sobre a vida cotiá  (SB, p. 26, ex. 1)           

Entradas nun foro sobre materias escolares (WB, p. 26, ex. 1-2)           

CCL/CD/CSC/CSIEE/
CCEC 

PLEB 
5.6 

Vídeo sobre un día no colexio (SB, p. 25, Techno Option)    X X X X X   

CCL/CD/CSIEE/CCE

C 

PLEB 

5.7 

Entrada nun foro sobre a semana do alumno/a (SB, p. 26, ex. 4)    X  X X X   

Xogo de mesa (SB, p. 125, Step 2)    X   X    

Ficha sobre a semana do alumno/a (SB, p. 26, ex. 3)    X   X    

Entrada de blog sobre o que ocorreu ao longo da semana (WB, p. 23, ex. 2)    X  X X X   
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UNIDADE 3: My Favourite Things 

 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables e Competencias Clave 
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

C
ri

te
ri

o
s 

C
o

n
ti

d
o

s 

CC Estándar Actividade para avaliar   
C

L 

EO

E 

C

A 
TIC 

E

M 

E

C 

P

V 
SV 

B1.

1 
B1.

2 

B1.

3 
B1.

4 

B1.

5 
B1.

6 

B1.
2 

B1.

3 

B1.
4 

B1.

5 

B1.
6 

CCL/CAA/CSC/ 

CCEC 
PLEB 1.2 

Instrucións na aula        X     

Instrucións gravadas para actividades        X     

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 31, ex. 11)        X   

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 34, ex. 6)        X   

Ditado (WB, p. 34, ex. 6)        X   

Instrucións dunha receita (WB, p. 37, ex. 4)        X   

CCL/CD/CAA/ 

CSC/SIEP/CCEC 
PLEB 1.3 Presentación dun taboleiro de anuncios (SB, p. 126, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSC/CCEC PLEB 1.4 

Conversa sobre actividades practicadas na fin de semana (SB, p. 31, ex. 8-9)        X   

Enquisa sobre comida (SB, p. 35, ex. 8-9)        X   

Diálogo sobre comida (SB, p. 35, ex. 11)        X   

CCL/CSC/CSIEE/CCE

C 
PLEB 1.5 

Conversa sobre hábitos do compañeiro/a, a súa familia e os seus amigos/as (SB, 

p. 30, ex. 6) 
   X   X X   

Conversa sobre actividades extraescolares (SB, p. 31, ex. 12)    X   X X   

Conversa sobre comida (SB, p. 35, ex. 12)    X   X X   

CCL/CMCCT/CD/CA

A 
PLEB 1.6 

Vídeo sobre actividades para practicar pola tarde (SB, p. 29, ex. 8)     X    X   

Vídeo sobre unha enquisa escolar (SB, p. 31, ex. 11)     X   X   

Vídeo sobre consellos á hora de facer a compra (SB, p. 33, ex. 10)     X   X   

Vídeo sobre a comida rápida (SB, p. 116)     X   X   

B2.

1 
B2.

2 

B2.

3 

B2.

4 

 

B2.

2 

B2.

5 

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 
PLEB 2.2 Presentación dun taboleiro de anuncios (SB, p. 126, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSC/CSIEE/CCE

C 
PLEB 2.5 

Conversa sobre hábitos do compañeiro/a, a súa familia e os seus amigos/as (SB, 

p. 30, ex. 6) 
   X   X X    

Conversa sobre actividades extraescolares (SB, p. 31, ex. 12)    X   X X   

Conversa sobre comida (SB, p. 35, ex. 12)    X   X X   

B3.

1 

B3.
2 

B3.

B3.

1 
B3.

3 

CCL/CCEC PLEB 3.1 
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

Receita de cociña (SB, p. 34, ex. 2-3)   X        

CCL PLEB 3.3 
Distintos anuncios dun taboleiro de anuncios (SB, p. 126, Step 1)   X        

Anuncio sobre as actividades dunha casa da mocidade (WB, p. 36, ex. 1-2)   X        

CCL/CMCCT/CCEC PLEB 3.4 Artigo sobre os programas de televisión sobre cociña (SB, p. 33, ex. 7-9)   X        
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3 

B3.

4 
B3.

5 

B3.

6 

B3.

4 

B3.
5 

Resultados dunha enquisa (SB, p. 36, ex. 1)   X        

CCL/CD/CCEC PLEB 3.5 

Entradas dun foro de adolescentes sobre a vida dos adolescentes en distintos 

países (SB, p. 29, ex. 4-6) 

  X        

B4.

1 
B4.

2 

B4.

3 
B4.

4 

B4.

5 
B4.

6 

B4.

2 
B4.

3 

CCL/CD/CAA/CSIEE/

CCEC 
PLEB 4.2 

Resultados dunha enquisa sobre gustos (SB, p. 36, ex. 4)    X   X    

Taboleiro de anuncios (SB, p. 126, Step 2)    X   X    

Resultados dunha enquisa sobre gustos (WB, p. 33, ex. 2)    X   X    

CCL/CSIEE PLEB 4.3 Ficha sobre gustos (SB, p. 36, ex. 3)    X   X    

B5.

1 

B5.

2 
B5.

3 

B5.

4 
B5.

5 

B5.

6 

B5.

7 

B5.

8 

B5.

1 

B5.
2 

B5.

3 

B5.
4 

B5.

5 

B5.

6 

B5.

7 

CCL PLEB 5.1 
A entoación en preguntas (SB, p. 30)           

A acentuación das palabras (SB, p. 32)           

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 
PLEB 5.2 

Presentación dun taboleiro de anuncios (SB, p. 126, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre hábitos do compañeiro/a, a súa familia e os seus amigos/as (SB, 

p. 30, ex. 6) 
   X   X X    

Conversa sobre actividades extraescolares (SB, p. 31, ex. 12)    X   X X   

Conversa sobre comida (SB, p. 35, ex. 12)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 
PLEB 5.3 

Presentación dun taboleiro de anuncios (SB, p. 126, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre hábitos do compañeiro/a, a súa familia e os seus amigos/as (SB, 

p. 30, ex. 6) 
   X   X X    

Conversa sobre actividades extraescolares (SB, p. 31, ex. 12)    X   X X   

Conversa sobre comida (SB, p. 35, ex. 12)    X   X X   

CCL/CMCCT/CD/CA

A 
PLEB 5.4 

Vídeo sobre actividades para practicar pola tarde (SB, p. 29, ex. 8)     X    X   

Vídeo sobre unha enquisa escolar (SB, p. 31, ex. 11)     X   X   

Vídeo sobre consellos á hora de facer a compra (SB, p. 33, ex. 10)     X   X   

Vídeo sobre a comida rápida (SB, p. 116)     X   X   

Receita de cociña (SB, p. 34, ex. 2-3)   X     X   

Artigo sobre os programas de televisión sobre cociña (SB, p. 33, ex. 7-9)   X        

CCL/CMCCT/CD/CC

EC 
PLEB 5.5 

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

Receita de cociña (SB, p. 34, ex. 2-3)   X        

Distintos anuncios dun taboleiro de anuncios (SB, p. 126, Step 1)   X        

Anuncio sobre as actividades dunha casa da mocidade (WB, p. 36, ex. 1-2)   X        
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Artigo sobre os programas de televisión sobre cociña (SB, p. 33, ex. 7-9)   X        

Resultados dunha enquisa (SB, p. 36, ex. 1)   X        

Entradas dun foro de adolescentes sobre a vida dos adolescentes en distintos 
países (SB, p. 29, ex. 4-6)   X        

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 
PLEB 5.6 Presentación dun taboleiro de anuncios (SB, p. 126, Step 3)    X X X X X   

CCL/CD/CAA/CSIEE/

CCEC 
PLEB 5.7 

Resultados dunha enquisa sobre gustos (SB, p. 36, ex. 4)    X   X    

Taboleiro de anuncios (SB, p. 126, Step 2)    X   X    

Resultados dunha enquisa sobre gustos (WB, p. 33, ex. 2)    X   X    

Ficha sobre gustos (SB, p. 36, ex. 3)    X   X    

 

UNIDADE 4: Fun Around Town 

 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables e Competencias 

Clave 

Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

C
ri

te
ri

o
s 

C
o

n
ti

d
o

s 

CC 
Estánd

ar 
Actividade para avaliar   

C

L 

EO

E 

C

A 
TIC 

E

M 

E

C 

P

V 
SV 

 

B1.

1 

B1.
2 

B1.

3 

B1.
4 

B1.

5 

B1.
6 

 

B1.

2 
B1.

3 

B1.

4 
B1.

5 

B1.

6 

 

CCL/CSC 

PLEB 

1.2 

Instrucións na aula        X     

Instrucións gravadas para actividades        X     

Ditado (WB, p. 44, ex. 6)        X   

CCL/CD/CAA/CSC/C
SIEE/CCEC 

PLEB 
1.3 

Presentación dunha páxina cultural (SB, p. 127, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSC/CCEC 
PLEB 

1.4 

Descrición de distintas fotografías (SB, p. 43, ex. 6-7)        X   

Conversa sobre cinema (SB, p. 47, ex. 6-7)        X   

Catro conversas informais (WB, p. 47, ex. 4)        X   

CCL/CSC/CSIEE/CCE

C 

PLEB 

1.5 
Conversa sobre unha película (SB, p. 47, ex. 9)    X   X X   

CCL/CD/CSC/CCEC 
PLEB 

1.6 

Vídeo sobre distintos lugares do mundo (SB, p. 41, ex. 8)     X   X   

Vídeo sobre Hollywood (SB, p. 46, ex. 5)     X   X   

  Vídeo sobre Charlie Chaplin (SB, p. 117)     X   X   

B2.

1 

B2.

2 
B2.

3 

B2.

2 

B2.

3 
B2.

5 

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

2.2 
Presentación dunha páxina cultural (SB, p. 127, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSIEE/CSC 
PLEB 

2.3 
Conversa nun restaurante entre camareiro/a e cliente/a (SB, p. 43, ex. 10)    X   X X   

CCL/CSC/CSIEE/CEC 
PLEB 

2.5 
Conversa sobre unha película (SB, p. 47, ex. 9) 

   X   X X    
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B2.

4 

B3.

1 

B3.

2 

B3.

3 

B3.
4 

B3.

5 

B3.
6 

B3.

1 

B3.

3 

B3.
4 

B3.

5 

CCL/CCEC 
PLEB 

3.1 

Ao longo da unidade entender os enunciados dos exercicios   X          

Frases típicas que se oen nun restaurante (SB, p. 43, ex. 8)   X        

CCL/CCEC 
PLEB 

3.3 

Actividades dunha páxina cultural (SB, p. 127, Step 1) 
  X        

CCL/CCEC 
PLEB 

3.4 

Artigo sobre a película Animais fantásticos e onde atopalos (SB, p. 45, ex. 5-7)   X        

Crítica cinematográfica da película Aquaman (SB, p. 48, ex. 1)   X        

Artigo sobre os tráilers no cinema (WB, p. 46, ex. 1-2)   X        

CCL/CD/CCEC 
PLEB 

3.5 

Entrada de blog e comentarios sobre ela (SB, p. 41, ex. 6-7) 

  X        

B4.
1 

B4.

2 

B4.
3 

B4.

4 

B4.
5 

B4.

6 

B4.
2 

B4.

3 

CCL/CSIEE/CSC/CCE

C 

PLEB 

4.2 

Crítica cinematográfica (SB, p. 48, ex. 4)    X   X    

Páxina cultural (SB, p. 127, Step 2)    X   X    

Crítica cinematográfica (WB, p. 43, ex. 2)    X   X    

CCL/CSIEE 
PLEB 

4.3 
Ficha sobre unha película (SB, p. 48, ex. 3)    X   X    

B5.

1 
B5.

2 

B5.
3 

B5.

4 

B5.
5 

B5.

6 

B5.
7 

B5.

8 

B5.
1 

B5.

2 
B5.

3 

B5.

4 
B5.

5 

B5.

6 
B5.

7 

CCL 
PLEB 

5.1 

Pronuncia da terminación -ing (SB, p. 43, Pronunciation)           

Pronuncia dos sons /i:/ e /ɪ/ (SB, p. 47, Pronunciation)           

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

5.2 

Presentación dunha páxina cultural (SB, p. 127, Step 3)    X X X X X   

Conversa nun restaurante entre camareiro/a e cliente/a (SB, p. 43, ex. 10)    X   X X   

Conversa sobre unha película (SB, p. 47, ex. 9)    X   X X    

CCL/CD/CAA/CSC/C
SIEE/CCEC 

PLEB 
5.3 

Presentación dunha páxina cultural (SB, p. 127, Step 3)    X X X X X   

Conversa nun restaurante entre camareiro/a e cliente/a (SB, p. 43, ex. 10)    X   X X   

Conversa sobre unha película (SB, p. 47, ex. 9)    X   X X    

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

5.4 

Presentación dunha páxina cultural (SB, p. 127, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre cinema (SB, p. 47, ex. 6-7)        X   

Conversa sobre unha película (SB, p. 47, ex. 9)    X   X X   

Vídeo sobre distintos lugares do mundo (SB, p. 41, ex. 8)     X   X   

Vídeo sobre Hollywood (SB, p. 46, ex. 5)     X   X   

Vídeo sobre Charlie Chaplin (SB, p. 117)     X   X   

Frases típicas que se oen nun restaurante (SB, p. 43, ex. 8)   X        
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Actividades dunha páxina cultural (SB, p. 127, Step 1)   X        

Artigo sobre a película Animais fantásticos e onde atopalos (SB, p. 45, ex. 5-7)   X        

Crítica cinematográfica da película Aquaman (SB, p. 48, ex. 1)   X        

Artigo sobre os tráilers no cine (WB, p. 46, ex. 1-2)   X        

Entrada de blog e comentarios sobre ela (SB, p. 41, ex. 6-7)   X        

Crítica cinematográfica (SB, p. 48, ex. 4)    X   X    

Páxina cultural (SB, p. 127, Step 2)    X   X    

Crítica cinematográfica (WB, p. 43, ex. 2)    X   X    

CCL/CD/CCEC 
PLEB 

5.5 

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

Frases típicas que se oen nun restaurante (SB, p. 43, ex. 8)   X        

Actividades dunha páxina cultural (SB, p. 127, Step 1)   X        

Artigo sobre a película Animais e fantásticos e onde atopalos (SB, p. 45, ex. 5-7)   X        

Crítica cinematográfica da película Aquaman (SB, p. 48, ex. 1)   X        

Artigo sobre os tráilers no cinema (WB, p. 46, ex. 1-2)   X        

Entrada de blog e comentarios sobre ela (SB, p. 41, ex. 6-7)   X        

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

5.6 
Presentación dunha páxina cultural (SB, p. 127, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSIEE/CSC/CCE

C 

PLEB 

5.7 

Crítica cinematográfica (SB, p. 48, ex. 4)    X   X    

Páxina cultural (SB, p. 127, Step 2)    X   X    

Crítica cinematográfica (WB, p. 43, ex. 2)    X   X    

Ficha sobre unha película (SB, p. 48, ex. 3)    X   X X   

 

UNIDADE 5: On Holiday 

 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables e Competencias Clave 
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

C
ri

te
ri

o
s 

C
o

n
ti

d
o

s 

CC 
Estánda

r 
Actividade para avaliar   

C

L 

EO

E 

C

A 
TIC 

E

M 

E

C 

P

V 
SV 

B1.

1 
B1.

2 

B1.
3 

B1.

4 

B1.
5 

B1.

2 
B1.

3 

B1.
4 

B1.

5 

B1.
6 

CCL/CAA/CSC/ 
CCEC 

PLEB 
1.2 

Instrucións na aula        X     

Instrucións gravadas para actividades        X     

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 53, ex. 9)        X   

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 54, ex. 5)        X   

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 56, ex. 3)        X   

Anuncio para viaxar a Romanía (SB, p. 57, ex. 6-7)        X   

Ditado (WB, p. 54, ex. 6)        X   

CCL/CD/CAA/CSIEE/
CSC 

PLEB 
1.3 

Presentación dun anuncio dun aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 3)    X X X X X   
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B1.

6 CCL/CSC/CCEC 
PLEB 

1.4 

Descrición dunha casa vacacional (SB, p. 53, ex. 5-6)        X   

Conversa sobre plans vacacionais (WB, p. 57, ex. 4)        X   

CCL/CSC/CSIEE 
PLEB 

1.5 

Conversa sobre os obxectos que hai nos distintos cuartos dunha casa (SB, p. 52, 
ex. 4) 

   X   X X   

Conversa na que se dan direccións para chegar a un lugar (SB, p. 53, ex. 9)    X   X X   

Descrición de distintas imaxes (SB, p. 57, ex. 9)    X   X X   

CCL/CD/CSC/ 
CCEC 

PLEB 
1.6 

Vídeo sobre casas fóra do común (SB, p. 51, ex. 10)     X   X   

Vídeo no que se dan direccións para chegar a un lugar (SB, p. 53, ex. 8)     X   X   

Vídeo-concurso sobre distintos lugares do mundo (SB, p. 54, ex. 6)     X   X   

Vídeo sobre a normativa vial en distintos lugares do mundo (SB, p. 118)     X   X  X 

B2.
1 

B2.

2 

B2.
3 

B2.

4 

 

B2.

2 

B2.
5 

CCL/CD/CAA/CSIEE/
CSC 

PLEB 
2.2 

Presentación dun anuncio dun aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSC/CSIEE 
PLEB 

2.5 

Conversa sobre os obxectos que hai nos distintos cuartos dunha casa (SB, p. 52, 
ex. 4) 

   X   X X   

Conversa na que se dan direccións para chegar a un lugar (SB, p. 53, ex. 9)    X   X X   

Descrición de distintas imaxes (SB, p. 57, ex. 9)    X   X X   

B3.

1 
B3.

2 

B3.

3 
B3.

4 

B3.

5 
B3.

6 

B3.

1 

B3.

3 
B3.

4 

B3.

5 

CCL 
PLEB 

3.1 
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

CCL/CCEC 
PLEB 

3.3 

Anuncio de casas vacacionais (SB, p. 50, ex. 2)   X        

Anuncios sobre destinos vacacionais (SB, p. 54, ex. 1)   X        

Folleto sobre lugares do mundo onde abunda o sal (SB, p. 55, ex. 8-11)   X        

Anuncio sobre un aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 1)   X        

CCL/CCEC 
PLEB 

3.4 

Artigo sobre hoteis e casas vacacionais (SB, p. 51, ex. 8-9)   X        

Descrición de Bolivia (SB, p. 58, ex. 1)   X        

CCL 
PLEB 

3.5 
Correspondencia persoal de varias persoas (WB, p. 56, ex. 1-2)   X        

B4.

1 

B4.

2 
B4.

3 

B4.

4 
B4.

5 

B4.

6 

B4.
2 

B4.

3 

B4.
4 

 

CCL/CSIEE/CCEC 
PLEB 

4.2 

Descrición dun país (SB, p. 58, ex. 4)    X   X X   

Descrición dun país (WB, p. 53, ex. 2)    X   X X   

CCL/CSIEE 
PLEB 

4.3 
Ficha sobre unha película (SB, p. 58, ex. 3)    X   X    

CCL/CSIEE 
PLEB 

4.4 
Anuncio sobre un aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 2)    X   X X   
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B5.

1 

B5.

2 
B5.

3 

B5.

4 
B5.

5 

B5.

6 
B5.

7 

B5.

8 

B5.

1 

B5.
2 

B5.

3 

B5.
4 

B5.

5 

B5.
6 

B5.

7 

CCL/CD/CAA 
PLEB 

5.1 
Pronuncia dos sons /ʃ/ e /tʃ/ (SB, p. 52, Pronunciation)   X        

CCL/CD/CAA/CSIEE/

CSC 

PLEB 

5.2 

Presentación dun anuncio dun aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre os obxectos que hai nos distintos cuartos dunha casa (SB, p. 52, 

ex. 4) 
   X   X X   

Conversa na que se dan direccións para chegar a un lugar (SB, p. 53, ex. 9)    X   X X   

Descrición de distintas imaxes (SB, p. 57, ex. 9)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CSIEE/

CSC 

PLEB 

5.3 

Presentación dun anuncio dun aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre os obxectos que hai nos distintos cuartos dunha casa (SB, p. 52, 
ex. 4) 

   X   X X   

Conversa na que se dan direccións para chegar a un lugar (SB, p. 53, ex. 9)    X   X X   

Descrición de distintas imaxes (SB, p. 57, ex. 9)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CSIEE/

CSC 

PLEB 

5.4 

Anuncio para viaxar a Romanía (SB, p. 57, ex. 6-7)        X   

Presentación dun anuncio dun aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 3)    X X X X X   

Descrición dunha casa vacacional (SB, p. 53, ex. 5-6)        X   

Vídeo sobre casas fóra do común (SB, p. 51, ex. 10)     X   X   

Vídeo no que se dan direccións para chegar a un lugar (SB, p. 53, ex. 8)     X   X   

Vídeo-concurso sobre distintos lugares do mundo (SB, p. 54, ex. 6)     X   X   

Vídeo sobre a normativa vial en distintos lugares do mundo (SB, p. 118)     X   X  X 

Folleto sobre lugares do mundo onde abunda o sal (SB, p. 55, ex. 8-11)   X        

Descrición de Bolivia (SB, p. 58, ex. 1)   X        

Descrición dun país (SB, p. 58, ex. 4)    X   X X   

Descrición dun país (WB, p. 53, ex. 2)    X   X X   

CCL/CCEC 
PLEB 

5.5 

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

Anuncio de casa vacacionais (SB, p. 50, ex. 2)   X        

Anuncios sobre destinos vacacionais (SB, p. 54, ex. 1)   X        

Folleto sobre lugares do mundo onde abunda o sal (SB, p. 55, ex. 8-11)   X        

Anuncio sobre un aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 1)   X        

Artigo sobre hoteis e casas vacacionais (SB, p. 51, ex. 8-9)   X        

Descrición de Bolivia (SB, p. 58, ex. 1)   X        

Correspondencia persoal de varias persoas (WB, p. 56, ex. 1-2)   X        

CCL/CD/CAA/CSIEE/

CSC 

PLEB 

5.6 
Presentación dun anuncio dun aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSIEE/CCEC 
PLEB 

5.7 

Descrición dun país (SB, p. 58, ex. 4)    X   X X   

Descrición dun país (WB, p. 53, ex. 2)    X   X X   

Ficha sobre unha película (SB, p. 58, ex. 3)    X   X    

Anuncio sobre un aloxamento vacacional (SB, p. 128, Step 2)    X   X X   
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UNIDADE 6: Yes, You Can! 

 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables e Competencias Clave 
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

C
ri

te
ri

o
s 

C
o

n
ti

d
o

s 

CC 
Estánda

r 
Actividade para avaliar   

C

L 

EO

E 

C

A 
TIC 

E

M 

E

C 

P

V 
SV 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

B1.

1 

B1.
2 

B1.

3 

B1.
4 

B1.

5 

B1.
6 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

B1.

2 
B1.

3 

B1.

4 
B1.

5 

B1.

6 

CCL/CAA/CSIEE 
PLEB 

1.2 

Instrucións na aula        X     

Instrucións gravadas para actividades        X     

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 62, ex. 5)        X   

Ditado (WB, p. 64, ex. 6)        X   

CCL/CD/CAA/CSC/C
SIEE/CCEC 

PLEB 
1.3 

Presentación dunha programación de televisión (SB, p. 129, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSC/CCEC 
PLEB 

1.4 

Entrevista sobre marcas do mundo (SB, p. 63, ex. 8-9)        X   

Conversa sobre unha competición (SB, p. 67, ex. 4-5)        X   

Conversa sobre unha competición (WB, p. 67, ex. 4)        X   

CCL/CSIEE/CSC/CCE

C 

PLEB 

1.5 

Conversa sobre actividades e deportes (SB, p. 60, ex. 7)    X   X X   

Conversa sobre habilidades (SB, p. 63, ex. 11)    X   X X   

Conversa sobre unha competición (SB, p. 67, ex. 8)    X   X X   

CCL/CD/CSC/CCEC 
PLEB 

1.6 

Vídeo sobre os Xogos Olímpicos (SB, p. 61, ex. 12)     X   X   

Vídeo sobre chapeus (SB, p. 64, ex. 5)     X   X   

Vídeo sobre unha competición de moda (SB, p. 67, ex. 7)     X   X   

  Vídeo sobre ciclismo (SB, p. 119)     X   X   

B2.

1 
B2.

2 

B2.

3 
B2.

4 

 

B2.

2 

B2.
5 

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

2.2 
Presentación dunha programación de televisión (SB, p. 129, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSIEE/CSC/CCE

C 

PLEB 

2.5 

Conversa sobre actividades e deportes (SB, p. 60, ex. 7)    X   X X   

Conversa sobre habilidades (SB, p. 63, ex. 11)    X   X X   

Conversa sobre unha competición (SB, p. 67, ex. 8)    X   X X   

B3.

1 

B3.

2 

B3.

1 

B3.

3 

CCL 
PLEB 

3.1 
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

CCL 
PLEB 

3.3 

Anuncio sobre os deportes que se practicarán nun evento especial (SB, p. 60, ex. 

2) 
  X        
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B3.

3 

B3.
4 

B3.

5 

B3.
6 

B3.

4 

B3.
5 

Anuncio sobre unha competición de roupa (SB, p. 64, ex. 2)   X        

Anuncio sobre unha competición de deseño de roupa (SB, p. 67, ex. 8)   X        

Anuncio dunha competición deportiva (SB, p. 68, ex. 1)   X        

CCL/CCEC 
PLEB 

3.4 

Perfil de distintas deportistas (SB, p. 61, ex. 9-11)   X        

Programación de televisión (SB, p. 129, Step 1)   X        

Artigo sobre unha competición de guindar móbiles (WB, p. 66, ex. 1-2)   X        

CCL/CAA 
PLEB 

3.5 
Columna de consellos (SB, p. 65, ex. 7-9) 

  X        

B4.
1 

B4.

2 

B4.
3 

B4.

4 

B4.
5 

B4.

6 

B4.

2 

B4.
3 

B4.

4 

 

CCL/CAA/CSC/CSIE
E/CCEC 

PLEB 
4.2 

Elaboración dunha programación de televisión (SB, p. 129, Step 2) 
   X  X X X   

CCL/CSIEE 
PLEB 

4.3 
Ficha sobre unha película (SB, p. 68, ex. 3) 

   X   X    

CCL/CSC/CSIEE 
PLEB 

4.4 

Redacción dun anuncio para unha competición (SB, p. 68, ex. 4)    X   X X   

Redacción dun anuncio para unha competición (WB, p. 63, ex. 2)    X   X X   

B5.
1 

B5.

2 

B5.
3 

B5.

4 
B5.

5 

B5.

6 

B5.

7 

B5.

8 
B5.

9 

B5.

1 

B5.
2 

B5.

3 
B5.

4 

B5.

5 

B5.

6 

B5.

7 

CCL 
PLEB 

5.1 

Pronuncia da palabra can (SB, p. 63, Pronunciation)   X        

Pronuncia das palabras must e mustn’t (SB, p. 66, Pronunciation)   X        

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

5.2 

Presentación dunha programación de televisión (SB, p. 129, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre actividades e deportes (SB, p. 60, ex. 7)    X   X X   

Conversa sobre habilidades (SB, p. 63, ex. 11)    X   X X   

Conversa sobre unha competición (SB, p. 67, ex. 8)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

5.3 

Presentación dunha programación de televisión (SB, p. 129, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre actividades e deportes (SB, p. 60, ex. 7)    X   X X   

Conversa sobre habilidades (SB, p. 63, ex. 11)    X   X X   

Conversa sobre unha competición (SB, p. 67, ex. 8)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CSC/C
SIEE/CCEC 

PLEB 
5.4 

Presentación dunha programación de televisión (SB, p. 129, Step 3)    X X X X X   

Entrevista sobre marcas do mundo (SB, p. 63, ex. 8-9)        X   

Conversa sobre actividades e deportes (SB, p. 60, ex. 7)    X   X X   

Conversa sobre habilidades (SB, p. 63, ex. 11)    X   X X   

Conversa sobre unha competición (SB, p. 67, ex. 8)    X   X X   

Vídeo sobre os Xogos Olímpicos (SB, p. 61, ex. 12)     X   X   

Vídeo sobre chapeus (SB, p. 64, ex. 5)     X   X   

Vídeo sobre unha competición de moda (SB, p. 67, ex. 7)     X   X   

Vídeo sobre ciclismo (SB, p. 119)     X   X   
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Perfil de distintas deportistas (SB, p. 61, ex. 9-11)   X        

Programación de televisión (SB, p. 129, Step 1)   X        

Artigo sobre unha competición de guindar móbiles (WB, p. 66, ex. 1-2)   X        

Elaboración dunha programación de televisión (SB, p. 129, Step 2)    X  X X X   

CCL/CAA/CCEC 
PLEB 

5.5 

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

Anuncio sobre os deportes que se practicarán nun evento especial (SB, p. 60, ex. 

2) 
  X        

Anuncio sobre unha competición de roupa (SB, p. 64, ex. 2)   X        

Anuncio sobre unha competición de deseño de roupa (SB, p. 67, ex. 8)   X        

Anuncio dunha competición deportiva (SB, p. 68, e. 1)   X        

Perfil de distintas deportistas (SB, p. 61, ex. 9-11)   X        

Programación de televisión (SB, p. 129, Step 1)   X        

Artigo sobre unha competición de guindar móbiles (WB, p. 66, ex. 1-2)   X        

Columna de consellos (SB, p. 65, ex. 7-9)   X        

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE/CCEC 

PLEB 

5.6 
Presentación dunha programación de televisión (SB, p. 129, Step 3)    X X X X X   

CCL/CAA/CSC/CSIE
E/CCEC 

PLEB 
5.7 

Elaboración dunha programación de televisión (SB, p. 129, Step 2)    X  X X X   

Ficha sobre unha película (SB, p. 68, ex. 3)    X   X    

Redacción dun anuncio para unha competición (SB, p. 68, ex. 4)    X   X X   

Redacción dun anuncio para unha competición (WB, p. 63, ex. 2)    X   X X   

 

UNIDADE 7: Our World 

 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables e Competencias Clave 
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

C
ri

te
ri

o
s 

C
o

n
ti

d
o

s 

CC 
Estánda

r 
Actividade para avaliar   

C

L 

EO

E 

C

A 
TIC 

E

M 

E

C 

P

V 
SV 

B1.

1 

B1.

2 
B1.

B1.

2 

B1.

4 
B1.

CCL/CAA/CSIEE/ 

CSC 

PLEB 

1.2 

Instrucións na aula        X     

Instrucións gravadas para actividades        X     

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 78, ex. 3)        X   

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 79, ex. 11)        X   

Ditado (WB, p. 74, ex. 6)        X   
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3 

B1.

4 
B1.

5 

B1.

6 

5 

B1.

6 

CCL/CMCCT/CSC/C
CEC 

PLEB 
1.4 

Conversa sobre un experimento coa chuvia (SB, p. 75, ex. 7-8)        X   

Conversa sobre un proxecto escolar (SB, p. 79, ex. 6-7)        X   

Conversa telefónica sobre unha festa (WB, p. 77, ex. 4)        X   

CCL/CSIEE/CSC/CCE

C 

PLEB 

1.5 

Descrición dunha estación (SB, p. 72, ex. 5)    X   X X   

Conversa sobre o tempo atmosférico nunha cidade (SB, p. 75, ex. 10)    X   X X   

Conversa sobre un proxecto sobre animais (SB, p. 79, ex. 12)    X   X X   

CCL/CMCCT/CD/CS

C/CCEC 

 

PLEB 

1.6 

Vídeo sobre o tempo atmosférico (SB, p. 73, ex. 9)     X   X   

Vídeo sobre quenllas (SB, p. 76, ex. 5)     X   X   

Vídeo sobre un traballo de ciencias (SB, p. 79, ex. 9-11)     X   X   

    Vídeo sobre animais en catividade e liberdade (SB, p. 120)     X   X   

B2.
1 

B2.

2 

B2.
3 

B2.

4 

 

B2.

5 

CCL/CSIEE/CSC/CCE

C 

PLEB 

2.5 

Descrición dunha estación (SB, p. 72, ex. 5)    X   X X   

Conversa sobre o tempo atmosférico nunha cidade (SB, p. 75, ex. 10)    X   X X   

Conversa sobre un proxecto sobre animais (SB, p. 79, ex. 12)    X   X X   

B3.

1 
B3.

2 

B3.

3 
B3.

4 

B3.

5 
B3.

6 

B3.

1 

B3.
2 

B3.

4 

CCL/CMCCT/CCEC 
PLEB 

3.1 

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

Instrucións dun experimento sobre a chuvia (SB, p. 75, ex. 6)   X        

Tarxetas de trivia (SB, p. 130, Step 1)   X        

CCL/CMCCT/CAA/C

CEC 

PLEB 

3.2 

Preguntas frecuentes sobre o tempo atmosférico (SB, p. 73, ex. 6-8)   X        

Preguntas frecuentes sobre animais (WB, p. 76, ex. 1-2)   X        

CCL/CCEC 
PLEB 

3.4 

Proxecto escolar sobre animais de Sumatra (SB, p. 77, ex. 6-9)   X        

Informe sobre os pingüíns de ollos amarelos (SB, p. 80, ex. 1) 

  X        

B4.

1 

B4.

2 
B4.

3 

B4.

4 
B4.

5 

B4.

6 

B4.
1 

B4.

2B4

.3 
 

CCL/CSIEE/CSC 
PLEB 

4.1 

Elaboración de distintas tarxetas de trivia (SB, p. 130, Step 2) 
   X   X    

CCL/CSC/CSIEE/CCE
C 

PLEB 
4.2 

Redacción dun informe sobre un animal (SB, p. 80, ex. 4)    X   X X   

Redacción dun informe sobre un animal (WB, p. 73, ex. 2)    X   X X   

CCL/CSIEE 
PLEB 

4.3 
Ficha sobre un animal (SB, p. 80, ex. 3)    X   X    
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B5.

1 
B5.

2 

B5.

3 
B5.

4 

B5.

5 

B5.

6 

B5.

7 
B5.

8 

B5.

9 

B5.

1 

B5.
2 

B5.

3 

B5.

4 

B5.

5 

B5.
7 

CCL 
PLEB 

5.1 
Pronuncia do son /h/ (SB, p. 72, Pronunciation)   X        

CCL/CSIEE/CSC/CCE
C 

PLEB 
5.2 

Descrición dunha estación (SB, p. 72, ex. 5)    X   X X   

Conversa sobre o tempo atmosférico nunha cidade (SB, p. 75, ex. 10)    X   X X   

Conversa sobre un proxecto sobre animais (SB, p. 79, ex. 12)    X   X X   

CCL/CSIEE/CSC/CCE

C 

PLEB 

5.3 

Descrición dunha estación (SB, p. 72, ex. 5)    X   X X   

Conversa sobre o tempo atmosférico nunha cidade (SB, p. 75, ex. 10)    X   X X   

Conversa sobre un proxecto sobre animais (SB, p. 79, ex. 12)    X   X X   

CCL/CD/CMCCT/CSI

EE/CSC/CCEC 

PLEB 

5.4 

Conversa sobre un experimento coa chuvia (SB, p. 75, ex. 7-8)        X   

Conversa sobre un proxecto sobre animais (SB, p. 79, ex. 12)    X   X X   

Vídeo sobre o tempo atmosférico (SB, p. 73, ex. 9)     X   X   

Vídeo sobre quenllas (SB, p. 76, ex. 5)     X   X   

Vídeo sobre un traballo de ciencias (SB, p. 79, ex. 9-11)     X   X   

Vídeo sobre animais en catividade e liberdade (SB, p. 120)     X   X   

Tarxetas de trivia (SB, p. 130, Step 1)   X        

Preguntas frecuentes sobre o tempo atmosférico (SB, p. 73, ex. 6-8)   X        

Preguntas frecuentes sobre animais (WB, p. 76, ex. 1-2)   X        

Proxecto escolar sobre animais de Sumatra (SB, p. 77, ex. 6-9)   X        

Informe sobre os pingüíns de ollos amarelos (SB, p. 80, ex. 1)   X        

Redacción dun informe sobre un animal (SB, p. 80, ex. 4)    X   X X   

Redacción dun informe sobre un animal (WB, p. 73, ex. 2)    X   X X   

CCL/CMCCT/CAA/C

CEC 

PLEB 

5.5 

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

Instrucións dun experimento sobre a chuvia (SB, p. 75, ex. 6)   X        

Tarxetas de trivia (SB, p. 130, Step 1)   X        

Preguntas frecuentes sobre o tempo atmosférico (SB, p. 73, ex. 6-8)   X        

Preguntas frecuentes sobre animais (WB, p. 76, ex. 1-2)   X        

Proxecto escolar sobre animais de Sumatra (SB, p. 77, ex. 6-9)   X        

Informe sobre os pingüíns de ollos amarelos (SB, p. 80, ex. 1)   X        

CCL/CSC/CSIEE/CCE

C 

PLEB 

5.7 

Elaboración de distintas tarxetas de trivia (SB, p. 130, Step 2)    X   X    

Redacción dun informe sobre un animal (SB, p. 80, ex. 4)    X   X X   

Redacción dun informe sobre un animal (WB, p. 73, ex. 2)    X   X X   

Ficha sobre un animal (SB, p. 80, ex. 3)    X   X    
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UNIDADE 8: Making a Difference 

 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables e Competencias Clave 
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

C
ri

te
ri

o
s 

C
o

n
ti

d
o

s 

CC 
Estánda

r 
Actividade para avaliar   

C

L 

EO

E 

C

A 
TIC 

E

M 

E

C 

P

V 
SV 

B1.

1 

B1.

2 
B1.

3 

B1.

4 
B1.

5 

B1.

6 

B1.

2 

B1.
3 

B1.

4 

B1.
5 

B1.

6 

CCL/CAA/CSIEE 
PLEB 

1.2 

Instrucións na aula        X     

Instrucións gravadas para actividades        X     

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 84, ex. 3)        X   

Ditado (WB, p. 84, ex. 6)        X   

CCL/CMCCT/CD/CA
A/CSC/CSIEE/CCEC 

PLEB 
1.3 

Presentación dunha reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSC/CCEC 
PLEB 

1.4 

Distintas noticias (SB, p. 85, ex. 7-8)        X   

Pódcast sobre historia (SB, p. 89, ex. 6-7)        X   

Conversa sobre un heroe (WB, p. 87, ex. 4)        X   

CCL/CSIEE/CSC 
PLEB 

1.5 

Conversa sobre a personalidade (SB, p. 82, ex. 2)    X   X X   

Conversa sobre actividades pasadas (SB, p. 85, ex. 10)    X   X X   

Conversa na que se piden indicacións (SB, p. 89, ex. 10)    X   X X   

CCL/CMCCT/CSC/C

CEC 

PLEB 

1.6 

Vídeo sobre ideas para mellorar o mundo (SB, p. 83, ex. 11)     X   X   

Vídeo sobre inventos (SB, p. 86, ex. 6)     X   X   

  Vídeo sobre un museo de historia (SB, p. 89, ex. 9)     X   X   

B2.

1 
B2.

2 

B2.

3 
B2.

4 

B2.

2 

B2.

5 

CCL/CMCCT/CD/CA

A/CSC/CSIEE/CCEC 

PLEB 

2.2 
Presentación dunha reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSIEE/CSC 
PLEB 

2.5 

Conversa sobre a personalidade (SB, p. 82, ex. 2)    X   X X   

Conversa sobre actividades pasadas (SB, p. 85, ex. 10)    X   X X   

Conversa na que se piden indicacións (SB, p. 89, ex. 10)    X   X X   

B3.

1 

B3.

2 
B3.

3 

B3.

4 
B3.

5 

B3.

6 

B3.

1 

B3.
2 

B3.

3 

B3.
4 

B3.

5 

CCL 
PLEB 

3.1 
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

CCL/CMCCT/CCEC 
PLEB 

3.2 

Artigo sobre inventos romanos (SB, p. 87, ex. 8-10) 
  X        

CCL/CCEC 
PLEB 

3.3 

Quiz de historia (SB, p. 86, ex. 2-3)   X        

Anuncio sobre unha lección de clase (SB, p. 89, ex. 5)           

CCL/CCMCT/CSC/C

CEC 

PLEB 

3.4 

Artigo sobre unha amizade fóra do común (SB, p. 83, ex. 8-10)   X        

Reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 1)   X        

CCL/CD/CCEC 
PLEB 

3.5 

Artigo sobre un suceso persoal (SB, p. 90, ex. 1)   X        

Entradas nun foro sobre museos (WB, p. 86, ex. 1-2)   X        
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B4.

1 

B4.
2 

B4.

3 

B4.
4 

B4.

5 

B4.
6 

B4.

2 

B4.

3 
 

CCL/CMCCT/CAA/C
SIEE/CSC/CEC 

PLEB 
4.2 

Redacción dun artigo sobre un suceso persoal (SB, p. 90, ex. 4)    X   X X   

Elaboración dunha reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 2)    X  X X X   

Redacción dunha historia (WB, p. 83, ex. 2)    X   X X   

CCL/CSIEE 
PLEB 

4.3 
Ficha sobre un suceso persoal (SB, p. 90, ex. 3)    X   X X   

B5.

1 
B5.

2 

B5.

3 
B5.

4 

B5.

5 
B5.

6 

B5.
7 

B5.

8 

B5.

9 

B5.

1 

B5.

2 
B5.

3 

B5.

4 
B5.

5 

B5.
6 

B5.

7 

CCL 
PLEB 

5.1 
Pronuncia dos sons /d/, /t/ e /ɪd/ (SB, p. 85, Pronunciation)   X        

CCL/CMCCT/CD/CA

A/CSC/CSIEE/CCEC 

PLEB 

5.2 

Presentación dunha reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre a personalidade (SB, p. 82, ex. 2)    X   X X   

Conversa sobre actividades pasadas (SB, p. 85, ex. 10)    X   X X   

Conversa na que se piden indicacións (SB, p. 89, ex. 10)    X   X X   

CCL/CMCCT/CD/CA

A/CSC/CSIEE/CCEC 

PLEB 

5.3 

Presentación dunha reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre a personalidade (SB, p. 82, ex. 2)    X   X X   

Conversa sobre actividades pasadas (SB, p. 85, ex. 10)    X   X X   

Conversa na que se piden indicacións (SB, p. 89, ex. 10)    X   X X   

CCL/CMCCT/CD/CA

A/CSC/CSIEE/CCEC 

PLEB 

5.4 

Presentación dunha reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 3)    X X X X X   

Pódcast sobre historia (SB, p. 89, ex. 6-7)        X   

Conversa sobre un heroe (WB, p. 87, ex. 4)        X   

Vídeo sobre ideas para mellorar o mundo (SB, p. 83, ex. 11)     X   X   

Vídeo sobre inventos (SB, p. 86, ex. 6)     X   X   

Vídeo sobre un museo de historia (SB, p. 89, ex. 9)     X   X   

Artigo sobre inventos romanos (SB, p. 87, ex. 8-10)   X        

Quiz de historia (SB, p. 86, ex. 2-3)   X        

Entradas nun foro sobre museos (WB, p. 86, ex. 1-2)   X        

Elaboración dunha reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 2)    X  X X X   

CCL/CCMCT/CD/CS

C/CCEC 

PLEB 

5.5 

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

Artigo sobre inventos romanos (SB, p. 87, ex. 8-10)   X        

Quiz de historia (SB, p. 86, ex. 2-3)   X        

Anuncio sobre unha lección de clase (SB, p. 89, ex. 5)           

Artigo sobre unha amizade fóra do común (SB, p. 83, ex. 8-10)   X        

Reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 1)   X        

Artigo sobre un suceso persoal (SB, p. 90, ex. 1)   X        
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Entradas nun foro sobre museos (WB, p. 86, ex. 1-2)   X        

CCL/CMCCT/CD/CA

A/CSC/CSIEE/CCEC 

PLEB 

5.6 
Presentación dunha reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 3)    X X X X X   

CCL/CMCCT/CAA/C

SIEE/CSC/CEC 

PLEB 

5.7 

Redacción dun artigo sobre un suceso persoal (SB, p. 90, ex. 4)    X   X X   

Elaboración dunha reportaxe sobre inventos (SB, p. 131, Step 2)    X  X X X   

Redacción dunha historia (WB, p. 83, ex. 2)    X   X X   

Ficha sobre un suceso persoal (SB, p. 90, ex. 3)    X   X X   

 

 

UNIDADE 9: Time to Celebrate 

 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables e Competencias Clave 
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación Elementos transversais 

C
ri

te
ri

o
s 

C
o

n
ti

d
o

s 

CC 
Estánda

r 
Actividade para avaliar   

C

L 

EO

E 

C

A 
TIC 

E

M 

E

C 

P

V 
SV 

B1.

1 

B1.

2 
B1.

3 

B1.

4 
B1.

5 

B1.

6 

B1.

2 

B1.
3 

B1.

4 

B1.
5 

B1.

6 

CCL/CAA/CSIEE/ 

CSC 

PLEB 

1.2 

Instrucións na aula        X     

Instrucións gravadas para actividades        X     

Comprobación oral das respostas dun exercicio (SB, p. 94, ex. 3)        X   

Ditado (WB, p. 94, ex. 6)        X   

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE 

PLEB 

1.3 
Presentación dunha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSC 
PLEB 

1.4 

Chamada telefónica para mercar unhas entradas (SB, p. 99, ex. 5-6)        X   

Anuncio sobre unha festa (SB, p. 95, ex. 6-7)        X   

Conversa informal (WB, p. 97, ex. 4-5)        X   

CCL/CSIEE/CSC 
PLEB 

1.5 

Conversa sobre un evento (SB, p. 95, ex. 9)    X   X X   

Conversa sobre plans (SB, p. 98, ex. 4)    X   X X   

Conversa sobre plans (SB, p. 99, ex. 9)    X   X X   

CCL/CD/CSC/CCEC 

 

PLEB 

1.6 

Vídeo sobre festas en distintas partes do mundo (SB, p. 93, ex. 9)     X   X   

Vídeo sobre comidas de distintos lugares do mundo (SB, p. 96, ex. 6)     X   X   

Vídeo sobre unha festa (SB, p. 99, ex. 7-8)     X   X   

    Vídeo sobre Shakespeare (SB, p. 122)     X   X   

B2.

1 
B2.

2 

B2.

3 
B2.

4 

B2.

2 

B2.

5 

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE 

PLEB 

2.2 
Presentación dunha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 3)    X X X X X   

CCL/CSIEE/CSC 
PLEB 

2.5 

Conversa sobre un evento (SB, p. 95, ex. 9)    X   X X   

Conversa sobre plans (SB, p. 98, ex. 4)    X   X X   

Conversa sobre plans (SB, p. 99, ex. 9)    X   X X   
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B3.

1 

B3.
2 

B3.

3 

B3.
4 

B3.

5 

B3.
6 

B3.

1 

B3.

3 
B3.

5 

CCL 
PLEB 

3.1 
Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X          

CCL 
PLEB 

3.3 

Unha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 1) 
  X        

CCL/CD/CCEC 
PLEB 

3.5 

Comentarios nunha páxina de opinión sobre distintas festas (SB, p. 93, ex. 6-8)   X        

Correo electrónico sobre unha festa (SB, pp. 94-95, ex. 4-5)   X   X     

Mensaxes de WhatsApp sobre unha comida especial (SB, p. 96, ex. 2)   X   X     

Correo electrónico sobre unha comida medieval (SB, p. 97, ex. 8-10)   X   X     

Entrada de blog sobre un aniversario (SB, p. 100, ex. 1)   X        

Entrada de blog sobre unha festa (WB, p. 96, ex. 1-2)   X        

B4.
1 

B4.

2 

B4.
3 

B4.

4 

B4.

5 

B4.

6 

B4.

2 
B4.

3 

 

CCL/CD/CSC/CSIEE 
PLEB 

4.2 

Redacción dunha entrada de blog sobre un evento (SB, p. 100, ex. 4)    X   X X   

Elaboración dunha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 2)    X  X X X   

Redacción dunha entrada de blog sobre un evento (WB, p. 93, ex. 2)    X   X X   

CCL/CSIEE 
PLEB 

4.3 
Ficha sobre un evento (SB, p. 100, ex. 3)    X   X    

B5.

1 

B5.

2 
B5.

3 

B5.
4 

B5.

5 

B5.
6 

B5.

7 

B5.
8 

B5.

9 

B5.

1 
B5.

2 

B5.
3 

B5.

4 

B5.
5 

B5.

6 

B5.
7 

CCL 
PLEB 

5.1 

Pronuncia de palabras acentuadas dentro da frase (SB, p. 95, Pronunciation)   X        

Pronuncia dos sons /u:/, /aʊ/ e /əʊ/ (SB, p. 96, Pronunciation)   X        

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE 

PLEB 

5.2 

Presentación dunha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre un evento (SB, p. 95, ex. 9)    X   X X   

Conversa sobre plans (SB, p. 98, ex. 4)    X   X X   

Conversa sobre plans (SB, p. 99, ex. 9)    X   X X   

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE 

PLEB 

5.3 

Presentación dunha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 3)    X X X X X   

Conversa sobre un evento (SB, p. 95, ex. 9)    X   X X   

Conversa sobre plans (SB, p. 98, ex. 4)    X   X X    

Conversa sobre plans (SB, p. 99, ex. 9)    X   X X   

CCL/CD/CSC/CCEC 
PLEB 

5.4 

Vídeo sobre festas en distintas partes do mundo (SB, p. 93, ex. 9)     X   X   

Vídeo sobre comidas de distintos lugares do mundo (SB, p. 96, ex. 6)     X   X   

Vídeo sobre unha festa (SB, p. 99, ex. 7-8)     X   X   

Vídeo sobre Shakespeare (SB, p. 122)     X   X   

CCL/CD/CCEC 
PLEB 

5.5 

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X     X   

Unha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 1)   X     X   

Comentarios nunha páxina de opinión sobre distintas festas (SB, p. 93, ex. 6-8)   X     X   
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Correo electrónico sobre unha festa (SB, pp. 94-95, ex. 4-5)   X   X     

Mensaxes de WhatsApp sobre unha comida especial (SB, p. 96, ex. 2)   X   X     

Correo electrónico sobre unha comida medieval (SB, p. 97, ex. 8-10)   X        

Entrada de blog sobre un aniversario (SB, p. 100, ex. 1)   X   X     

Entrada de blog sobre unha festa (WB, p. 96, ex. 1-2)   X        

Ao longo da unidade, entender os enunciados dos exercicios   X        

Unha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 1)   X        

Comentarios nunha páxina de opinión sobre distintas festas (SB, p. 93, ex. 6-8)   X        

Correo electrónico sobre unha festa (SB, pp. 94-95, ex. 4-5)   X        

CCL/CD/CAA/CSC/C

SIEE 

PLEB 

5.6 
Presentación dunha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 3)    X X X X X   

CCL/CD/CSC/CSIEE 
PLEB 

5.7 

Redacción dunha entrada de blog sobre un evento (SB, p. 100, ex. 4)    X   X X   

Elaboración dunha invitación a unha festa e un menú (SB, p. 132, Step 2)    X  X X X   

Redacción dunha entrada de blog sobre un evento (WB, p. 93, ex. 2)    X   X X   

Ficha sobre un evento (SB, p. 100, 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. 

Lenda das competencias Clave: CCL: Comunicación lingüística; CAA: Competencia aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; CCEC: 

Competencia en conciencia e expresións culturais; CD: Competencia Dixital; CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CMCCT: 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

Descrición dos estándares de aprendizaxe avaliables 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB 1.1 
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. 

PLEB 1.2 
Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e  pausadamente, 

relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

PLEB 1.3 
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. 

PLEB 1.4 
Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre dúas 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. 

PLEB 1.5 
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 disposta a repetir ou a reformular o dito. 
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PLEB 1.6 
Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas 

pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar máis dunha vez. 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB 2.1 
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. 

PLEB 2.2 

Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con apoio visual de distintos soportes multimedia que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre 

aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das súas presentacións. 

PLEB 2.3 
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). 

PLEB 2.4 Establece contacto social en función da situación de comunicación, real ou simulada, e reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide acaración se non entende algo. 

PLEB 2.5 
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. 

PLEB 2.6 

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

cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB 3.1 

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). 

PLEB 3.2 
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. 

PLEB 3.3 
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. 

PLEB 3.4 Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

PLEB 3.5 
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. 

PLEB 3.6 Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para a xente nova) de historias de ficción. 
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB 4.1 
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,  referencias e 

sentimentos, relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

PLEB 4.2 
Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de actividades ou tarefas moi habituais, listas de compras, traxecto habitual, etc.; e textos que expresen 

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

PLEB 4.3 
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). 

PLEB 4.4 
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. 

PLEB 4.5 
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 vida (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 . 

PLEB 4.6 Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB 5.1 
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. 

PLEB 5.2 
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 acaración se non entende 

algo. 

PLEB 5.3 
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.). 

PLEB 5.4 
Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

PLEB 5.5 
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. 

PLEB 5.6 
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). 

PLEB 5.7 Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

PLEB 5.8 
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. 
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Deseguido incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque 

lingüístico: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándar 4 - Conségueo 
3 – Non o consegue 

totalmente 

2 – Conségueo con 

dificultade 
1 – Non o consegue 

PLEB 1.1 
Comprende frases e expresións habituais. Comprende a maioría das frases e 

expresións habituais. 

Comprende algunhas frases e expresións 

habituais. 

Non comprende frases e expresións 

habituais. 

PLEB 1.2 

Capta os puntos principais e os detalles 

salientables de instrucións, preguntas, 

explicacións, diálogos e outras mensaxes 
orais sinxelas. 

Capta case todos os puntos principais e os 

detalles salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, diálogos e outras 
mensaxes orais sinxelas. 

Capta algúns dos puntos principais e dos 

detalles salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, diálogos e 
outras mensaxes orais sinxelas. 

Non capta os puntos principais nin os 

detalles salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, diálogos e outras 
mensaxes orais sinxelas. 

PLEB 1.3 
Distingue as ideas principais e 
información relevante en presentacións 

moi básicas. 

Distingue a maioría das ideas principais e 
información relevante en presentacións 

moi básicas. 

Distingue algunhas das ideas principais e 
información relevante en presentacións 

moi básicas. 

Non distingue as ideas principais e 
información relevante en presentacións 

moi básicas. 

PLEB 1.4 

Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversa informal entre 

dúas persoas que ten lugar na súa 

presenza. 

Identifica o sentido xeral e algúns dos 

puntos principais dunha conversa 

informal entre dúas persoas que ten lugar 

na súa presenza. 

Cústalle identificar o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversa 

informal entre dúas persoas que ten lugar 

na súa presenza. 

Non identifica o sentido xeral nin os 

puntos principais dunha conversa 

informal entre dúas persoas que ten lugar 

na súa presenza. 

PLEB 1.5 

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. 

Comprende, nunha conversa informal na 

que participa, a maioría das 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. 

Comprende, nunha conversa informal na 

que participa, algunhas 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. 

Non comprende, nunha conversa 

informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información, a 

expresión da vontade, a certeza nin os 

desexos sobre asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do seu interese. 

PLEB 1.6 

Identifica a información esencial do tema 

e da situación de comunicación de 
gravacións sobre asuntos cotiáns ou do 

seu interese. 

Identifica parte da información esencial 

do tema e da situación de comunicación 
de gravacións sobre asuntos cotiáns ou do 

seu interese. 

Apenas identifica a información esencial 

do tema e da situación de comunicación 
de gravacións sobre asuntos cotiáns ou 

do seu interese. 

Non identifica a información esencial do 

tema e da situación de comunicación de 
gravacións sobre asuntos cotiáns ou do 

seu interese. 

 

 

 

 



42 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándar 4 - Conségueo 
3 – Non o consegue 

totalmente 

2 – Conségueo con 

dificultade 
1 – Non o consegue 

PLEB 2.1 
Na maioría das actividades de aula amosa 

unha actitude positiva polo uso da lingua 

estranxeira. 

En xeral amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira nas 

actividades de aula. 

Só nalgunhas das actividades de aula 

amosa unha actitude positiva polo uso da 

lingua estranxeira. 

Non amosa unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira nas actividades 

de aula. 

PLEB 2.2 

Fai presentacións moi breves e ensaiadas, 

con apoio visual de distintos soportes 
multimedia e responde a preguntas breves 

e moi sinxelas dos oíntes. 

Fai presentacións moi breves e ensaiadas 

con poucos erros, con apoio visual de 
distintos soportes multimedia e responde 

con algunha dificultade a preguntas 

breves e moi sinxelas dos oíntes. 

Fai presentacións moi breves e ensaiadas 

con erros, con apoio visual de distintos 
soportes multimedia e cústalle responder 

a preguntas breves e moi sinxelas dos 

oíntes. 

Non é quen de facer presentacións moi 

breves e ensaiadas, con apoio visual de 
distintos soportes multimedia e tampouco 

responde a preguntas breves e moi 

sinxelas dos oíntes. 

PLEB 2.3 

Desenvólvese sen dificultade evidente en 

xestións e transaccións cotiás básicas, e 

ofrece e obtén información básica en 
situacións habituais seguindo normas de 

cortesía básicas. 

Desenvólvese case sen problema en 

xestións e transaccións cotiás básicas, e 

ofrece e obtén gran parte da información 
básica en situacións habituais seguindo 

normas de cortesía básicas. 

Desenvólvese con dificultade en xestións 

e transaccións cotiás básicas, e ofrece e 

obtén pouca información básica en 
situacións habituais seguindo ás veces 

normas de cortesía básicas. 

Non é quen de se desenvolver en xestións 

e transaccións cotiás básicas, non pode 

ofrecer nin obter información básica en 
situacións habituais nin segur as normas 

de cortesía básicas. 

PLEB 2.4 

Establece contacto social en función da 

situación de comunicación, e reformua ou 

rectifica se non se lle comprende, e pide 

acaración se non entende algo. 

Establece contacto social con algunhas 

dúbidas en función da situación de 

comunicación, tenta reformular ou 

rectificar se non se lle comprende, e pide 
clase sen problema acaración se non 

entende algo. 

Establece contacto social sen ter en conta 

a situación de comunicación, cústalle 

reformular ou rectificar se non se lle 

comprende, e apenas é quen de pedir 
acaración se non entende algo. 

Non establece contacto social en distintas 

situacións de comunicación, non sabe 

reformular ou rectificar se non se lle 

comprende, nin pedir acaración se non 
entende algo. 

PLEB 2.5 

Participa en conversas informais cara a 

cara, cunha pronuncia comprensible, 

empregando as convencións propias do 

proceso comunicativo. 

Participa en conversas informais cara a 

cara, cunha pronuncia comprensible 

aínda que con algúns erros, empregando 

as convencións propias do proceso 
comunicativo. 

Participa con dificultade en conversas 

informais cara a cara, cunha pronuncia 

deficiente aínda que se fai comprender, 

empregando ás veces as convencións 
propias do proceso comunicativo. 

Non participa en conversas informais cara 

a cara, ou a pronuncia non é 

comprensible, e non emprega as 

convencións propias do proceso 
comunicativo. 

PLEB 2.6 

Colabora coas demais persoas na 
interacción, verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas e manifesta 

interese e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

Colabora  coas demais persoas na 
interacción, sen conseguir sempre 

verificar a comprensión propia e a das 

demais persoas e manifesta interese e 

respecto polas achegas da mairoía dos 
seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

Colabora con dificultade coas demais 
persoas na interacción, non sempre pode 

verificar a comprensión propia e a das 

demais persoas e manifesta pouco 

interese e respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

Non colabora coas demais persoas na 
interacción, nin manifesta interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándar 4 - Conségueo 
3 – Non o consegue 

totalmente 

2 – Conségueo con 

dificultade 
1 – Non o consegue 

PLEB 3.1 Comprende, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 

Comprende, case sen problema, con 

axuda da imaxe, instrucións de 

Cústalle comprender, mesmo con axuda 

da imaxe, instrucións de funcionamento e 

Non comprende, nin con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 
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de aparellos  electrónicos ou de máquinas, 

e segue instrucións para a realización de 
actividades e normas de seguridade. 

funcionamento e manexo de aparellos  

electrónicos ou de máquinas, e segue 
clase todas as instrucións para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade. 

manexo de aparellos  electrónicos ou de 

máquinas, e seguir instrucións para a 
realización de actividades e normas de 

seguridade. 

de aparellos  electrónicos ou de máquinas, 

e non pode seguir instrucións para a 
realización de actividades e normas de 

seguridade. 

PLEB 3.2 

Entende información específica esencial 

en páxinas web e outros materiais de 

referencia sobre temas relativos a 
materias educativas ou do seu interese, 

sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

Entende a maioría da información 

específica esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia sobre temas 
relativos a materias educativas ou do seu 

interese, tendo que reler as seccións 

difíciles. 

Entende parte da información específica 

esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia sobre temas 
relativos a materias educativas ou do seu 

interese, mesmo relendo as seccións 

difíciles. 

Non entende a información esencial en 

páxinas web ou noutros materiais de 

referencia sobre temas relativos a 
materias educativas ou do seu interese, 

nin relendo as seccións difíciles. 

PLEB 3.3 

Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario relacionados con 

asuntos do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo. 

Entende a maioría dos puntos principais 

de anuncios e material publicitario 

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

Entende algúns dos puntos principais de 

anuncios e material publicitario 

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

Non entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario 

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

PLEB 3.4 

Atopa a información que necesita para a 
realización dunha tarefa en narracións 

breves moi sinxelas en lingua estándar, e 

en guías de lecer, dicionarios, catálogos, 

etc. 

Atopa moita da información que necesita 
para a realización dunha tarefa en 

narracións breves moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de lecer, dicionarios, 

catálogos, etc. 

Atopa moi pouca información necesaria 
para a realización dunha tarefa en 

narracións breves moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de lecer, dicionarios, 

catálogos, etc. 

Non atopa información necesaria para a 
realización dunha tarefa en narracións 

breves moi sinxelas en lingua estándar, e 

en guías de lecer, dicionarios, catálogos, 

etc. 

PLEB 3.5 
Entende información básica de 

correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese. 

Entende case toda a información básica 

de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese. 

Entende algunha información básica de 

correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese. 

Non entende información básica de 

correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese. 

PLEB 3.6 
Comprende con fluidez textos adaptados 
de historias de ficción. 

Comprende a meirande parte de textos 
adaptados de historias de ficción. 

Comprende con atrancos textos 
adaptados de historias de ficción. 

Non comprende textos adaptados de 
historias de ficción. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándar 4 - Conségueo 
3 – Non o consegue 

totalmente 

2 – Conségueo con 

dificultade 
1 – Non o consegue 

PLEB 4.1 

Escribe notas e mensaxes nas que dá e 

solicita breve información sobre 

actividades e situacións da vida cotiá e do 

seu interese. 

Escribe notas e mensaxes nas que dá e 

solicita breve información sobre 

actividades e situacións da vida cotiá e do 

seu interese con algún erros ou 

deficiencias. 

Escribe notas e mensaxes nas que dá e 

solicita breve información sobre 

actividades e situacións da vida cotiá e do 

seu interese con algúns erros que 

interfiren na comprensión. 

Non é que de escribir notas e mensaxes 

nas que dá e solicita breve información 

sobre actividades e situacións da vida 

cotiá e do seu interese. 

PLEB 4.2 

Elabora textos moi breves nos que expón 

actividades ou tarefas moi habituais, e 

textos que expresen sentimentos básicos. 

Elabora textos moi breves nos que expón 

actividades ou tarefas moi habituais, e 

textos que expresen sentimentos básicos, 

mais con algúns erros de contido ou 
ortografía. 

Elabora textos moi breves nos que 

expóna actividades ou tarefas moi 

habituais, e textos que expresen 

sentimentos básicos, con erros que 
dificultan a comprensión. 

Non é quen de elaborar textos moi breves 

nos que expón actividades ou tarefas moi 

habituais, nin textos que expresen 

sentimentos básicos. 

PLEB 4.3 Completa un cuestionario sinxelo  con 
información persoal e relativa aos seus 

Completa con algúns erros un 
cuestionario sinxelo  con información 

Completa con bastantes erros un 
cuestionario sinxelo  con información 

Non é quen de completar un cuestionario 
sinxelo  con información persoal e 
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datos, aos seus intereses ou ás súas 

afeccións. 

persoal e relativa aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións. 

persoal e relativa aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións. 

relativa aos seus datos, aos seus intereses 

ou ás súas afeccións. 

PLEB 4.4 

Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, respectando as 

convencións e as normas de cortesía. 

Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, respectando as 

convencións e as normas de cortesía, mais 

cometendo algúns erros na forma ou no 

contido. 

Escribe con moitos erros notas, anuncios 

e mensaxes breves relacionados con 
actividades e situacións da vida cotiá, 

sen respectar totalmente as convencións 

e as normas de cortesía. 

Non é quen de escribir notas, anuncios e 

mensaxes breves relacionados con 
actividades e situacións da vida cotiá, nin 

de respectar as convencións e as normas 

de cortesía. 

PLEB 4.5 

Escribe correspondencia persoal na que 

se establece e mantén contacto social, se 
inetercambia información básica sobre si 

mesmo, e a súa via, e se expresan 

opinións de xeito sinxelo. 

Escribe con algúns erros correspondencia 

persoal na que se establece e mantén 
contacto social, se intercambia 

información básica sobre si mesmo, e a 

súa via, e se expresan opinións de xeito 

sinxelo. 

Escribe correspondencia persoal na que 

se establece e mantén contacto social, se 
intercambia información básica sobre si 

mesmo, e a súa via, e se expresan 

opinións de xeito sinxelo , mais con 

erros que comprometna comprensión. 

Non é quen de escribir correspondencia 

persoal na que se establece e mantén 
contacto social, se intercambia 

información básica sobre si mesmo, e a 

súa via, ou se expresan opinións de xeito 

sinxelo . 

PLEB 4.6 

Fai unha presentación coidada dos textos 

escritos, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

Fai unha presentación dos textos escritos, 

utilizando algúns erros as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

Fai unha presentación coidada dos textos 

escritos, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

Fai unha presentación coidada dos textos 

escritos, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándar 4 - Conségueo 
3 – Non o consegue 

totalmente 

2 – Conségueo con 

dificultade 
1 – Non o consegue 

PLEB 5.1 

Identifica sons e grafías de fonemas 

básicos, e produce comprensiblemente 
trazos fonéticos que distinguen fonemas e 

patróns moi básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

Identifica a maioría dos sons e grafías de 

fonemas básicos, e produce 
comprensiblemente trazos fonéticos que 

distinguen fonemas e patróns moi básicos 

de ritmo, entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

Identifica algúns sons e grafías de 

fonemas básicos, e produce con 
dificultade trazos fonéticos que 

distinguen fonemas e patróns moi 

básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

Non identifica sons ou grafías de fonemas 

básicos, nin produce comprensiblemente 
trazos fonéticos que distinguen fonemas e 

patróns moi básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases. 

PLEB 5.2 
Utiliza a lingua estranxeira na maioría das 

súas intervencións nas actividades de 
aula, establecendo contacto social. 

Utiliza a lingua estranxeira en moitas das 

súas intervencións nas actividades de 
aula, establecendo contacto social. 

Utiliza a lingua estranxeira en poucas 

das súas intervencións nas actividades de 
aula, establecendo contacto social. 

Non utiliza a lingua estranxeira nas súas 

intervencións nas actividades de aula, nin 
establece contacto social. 

PLEB 5.3 

Utiliza as convencións básicas propias da 

lingua estranxeira no desenvolvemento 

do proceso comunicativo oral e escrito. 

Utiliza moitas convencións básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito. 

Utiliza algunhas convencións básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito. 

Non utiliza as convencións básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo oral e escrito. 

PLEB 5.4 

Na propia lingua, identifica aspectos 

socioculturais básicos dos países nos que 

se fala a lingua estranxeira, evitando 
estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

Na propia lingua, identifica moitos dos 

aspectos socioculturais básicos dos países 

nos que se fala a lingua estranxeira, 
evitando estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 

Na propia lingua, identifica algúns 

aspectos socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a lingua 
estranxeira, caendo nalgúns estereotipos 

e valoracións etnocéntricas. 

Na propia lingua, non identifica aspectos 

socioculturais básicos dos países nos que 

se fala a lingua estranxeira, empregando 
estereotipos ou valoracións etnocéntricas. 
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PLEB 5.5 

Nas actividades de aula, reflexiona sobre 

a utilización do coñecemento adquirido 
noutras linguas sobre elementos 

morfosintácticos e discursivos básicos e 

habituais no uso da lingua. 

Nas actividades de aula, reflexiona 

nocasións sobre a utilización do 
coñecemento adquirido noutras linguas 

sobre elementos morfosintácticos e 

discursivos básicos e habituais no uso da 

lingua. 

Nas actividades de aula, cústalle 

reflexionar sobre a utilización do 
coñecemento adquirido noutras linguas 

sobre elementos morfosintácticos e 

discursivos básicos e habituais no uso da 

lingua. 

Nas actividades de aula, non reflexiona 

sobre a utilización do coñecemento 
adquirido noutras linguas sobre 

elementos morfosintácticos e discursivos 

básicos e habituais no uso da lingua. 

PLEB 5.6 

Comunica con eficacia, comprendendo e 

utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas e estratexias de 

comunicación e de redundancia do 

significado. 

Comunica con bastante eficacia, 

comprendendo e utilizando 
adecuadamente na maioría dos casos as 

estruturas morfosintácticas básicas e 

estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado. 

Comunica con certa eficacia, 

comprendendo e utilizando 
adecuadamente algunhas das estruturas 

morfosintácticas básicas e estratexias de 

comunicación e de redundancia do 

significado. 

Non comunica con eficacia, nin 

comprende nin utiliza adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas básicas e 

estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado. 

PLEB 5.7 

Recoñece e utiliza un vocabulario oral e 

escrito básico e   para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu 

nivel educativo. 

Recoñece e utiliza un vocabulario oral e 

escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel educativo, con certas 

deficiencias. 

Recoñece e utiliza un vocabulario oral e 

escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel educativo, mais con 

carencias que ás veces comprometna 

función comunicativa. 

Non recoñece nin utiliza un vocabulario 

oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel educativo. 

PLEB 5.8 

Participa en proxectos 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. 

Participa en proxectos nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados cos elemen-

tos transversais, evitando a maioría dos 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valorando as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe, mesmo con li-
mitacións. 

Participa en proxectos nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, mais cústalle 

evitar estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valorar as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe. 

Non participa en proxectos nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, ou non é quen de 

evitar estereotipos lingüísticos ou 

culturais, nin valora as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe. 
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3.2 2ºESO 

 

STARTER UNIT 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE1 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con roupa e o possessive ’s / s’. CCL 
 Entender, contrastar e usar correctamente, estruturas gramaticais  relacionadas cos verbos be e have got. CCL, CAA 
 Identificar información específica a través dunha audición sobre fotos de pe rsonas CCL, CAA 

 Usar linguaxe funcional apropiado para revisar e practicar materias escolares, familia e Lingua da clase. CCL, CSC 

 Identificar información específica dun texto sobre unha familia e identificar os diferentes membros dunha familia. CCL, CSC, CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, CCL, CA

                                                 
1Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e  Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade: a roupa. 
 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita dun texto sobre 

roupa. 
 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan a 

alumnos/as falando das palabras sobre 

roupa que poden lembrar en inglés. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre materias escolares. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

membros da familia. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 

 

 

 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

escoitar un texto sobre como un 

estudante fala sobre a súa familia. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións 

sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- materias escolares. 

- membros da familia. 

- linguaxe de clase básica. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar álguien presentando á súa 

familia. 

- Escoitar a xente falando sobre as 

roupas. 

- Escoitar a alguén falando sobre 

materias escolares. 

 

 

 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

de vida (contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do cotexto, con apoio visual, 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- O possessive ’s / s’. 
- Os verbos be e have got. 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Materias escolares. 

- Membros da familia. 

- Linguaxe de clase básica. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Ritmo e entonación. 

 

 

os significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con 

descrición de roupas, dicir palabras 

relacionadas con materias escolares, as 

súas familias e linguaxe da clase. 

Presentarse e o primeiro día de clase, 

practicar a seguinte produción oral: 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

CE2.1. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono 

ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 

informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre temas  

de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou 

de interese persoal, educativo ou ocupacional, e 

xustifícanse brevemente os motivos de 

determinadas accións e plans, aínda que ás veces 

haxa interrupcións ou vacilaciones, resulten 

evidentes as 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 devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para producir textos orais monolóxicos 

ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, 

utilizando, entre outros, procedementos como a 

adaptación da mensaxe a patróns da primeira 

primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos 

léxicos aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

EA2.1. Fai 

presentacións breves e 

ensaiadas, ben 

estruturadas e con 

apoio visual (p. e. 

transparencias ou 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas do seu interese 

ou relacionados cos 

seus estudos ou 

ocupación, e responde 

a preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das 

mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en 

xestións e transaccións 

cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras 

e o lecer, seguindo 

normas de cortesía 

básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

 

 

IL2.1.1. Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da unidade seguindo 

un exemplo. CCL, SIE 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

IL2.2.4. Utiliza a linguaxe gestual para 

favorecer a comunicación en situacións 

cotiás. CCL, CAA 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Modificar palabras con significado 

similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Sinalar obxectos usando xestos ou 

accións que axuden a inferir o 

significado. 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- materias escolares. 

- membros da familia. 

- linguaxe de clase básica. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre as 

súas familias. 

- Intercambiar información sobre 

linguaxe da aula. 

- Preparar e producir un diálogo sobre 

materias escolares. 

- Preparar un diálogo sobre o primeiro 

día de escola. 

- Intercambiar información 

presentándose. 

 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, comportamento 

e convencións  sociais, actuando coa debida 

propiedade e respectando as normas de cortesía 

máis importantes nos contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 

máis comúns de devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para organizar o 

texto de maneira sinxela coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estruturas sintácticas de uso habitual, e empregar 

para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante 

axustados ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición conectores e marcadores 

conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para 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. 

 

EA2.4. Toma parte 

nunha conversación 

formal, reunión ou 

entrevista de carácter 

académico ou 

ocupacional (p. e. 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 si os necesita . 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Thei possessive ’s / s’. 
- The verbs be e have got. 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Materias escolares. 

- Membros da familia. 

- Linguaxe de clase básica. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Ritmo e entonación. 

 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o 

acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non interrompan 

a comunicación, e os interlocutores teñan que 

solicitar repeticións de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de palabras e 

fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente 

en breves intercambios en situacións habituais e 

cotiás, interrompendo en ocasións o discurso para 

buscar expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a comunicación en situacións 

menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que se dependa en gran 

medida da actuación do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do 

tipo de tarefa e tema da unidade: a 

roupa. 

- Identificación do tipo de texto, 

adapatando a comprensión ao mesmo, 

lendo un texto sobre a roupa. 

- Distinción entre tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, 

puntos principais), mentres len sobre 

materias escolares. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de ler un texto sobre as 

súas familias. 

- Inferencia e formulación de hipótese de 

significados, baseados na comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos 

e paralingüísticos usando imaxes para 

predicir o contido dun texto sobre 

linguaxe da aula. 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a música ou 

o cine), condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións interpersoais 

EA3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro escolar, un 

lugar público ou unha zona de lecer). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

 

IL3.1.1. Le instrucións, indicacións, 

carteis, fichas informativas, etc. e 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais  e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

cando len un texto sobre xente sendo 

presentada e extraer información 

específica. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: Convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 
- materias escolares. 

- membros da familia. 

- linguaxe de clase básica. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un texto sobre the alphabet e the 

time. 

- Read a dialogue about school’s objects. 

- Read text about days e months. 

- Read students’ names. 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

(entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes e a 

organización de estruturas sintácticas de 

uso frecuente na comunicación escrita, así 

como os seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer unha 

suxestión. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas e de 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- O possessive ’s / s’. 
- Os verbos be e have got. 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Materias escolares. 

- Membros da familia. 

- Linguaxe de clase básica. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas coa roupa. 

 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), e os 

seus significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos relacionados con 

materias escolares, as súas familias e 

linguaxe da aula, practicando as 

estratexias de produción escritas 

seguintes: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

(usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.2. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- materias escolares. 

- membros da familia. 

- linguaxe de clase básica. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir unha táboa sobre as súas 

familias. 

- Escribir frases sobre a súa semana 

escolar. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- O possessive ’s / s’. 
- Os verbos be e have got. 
 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente internal cohesion 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

EA4.6. Escribe correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a institucións 

públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou dando a 

información requirida de maneira sinxela 

e observando as convencións formais e 

normas de cortesía básicas deste tipo de 

textos. 

 

IL4.4.2. Escribe descricións de persoas, 

lugares, sentimentos, etc. de forma 

respectuosa. CCL, CSC SIE 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA   

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAA      

 

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. 

de carácter formal seguindo un modelo. 

CCL, CEEC, SI 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Materias escolares. 

- Membros da familia. 

- Linguaxe de clase básica. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas coa roupa. 

 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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UNIT 1: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE2 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con Tipos de películas e television 

programmes CCL 

 Identificar información xeral e específica nun foro e nun blog de películas CCL 

 Entender e usar corectamente o Present Simple, partículas interrogativas e os advervios de frecuencia 

CCL 

 Identificar información xeral e específica na audición dun informativo sobre os hábitos dos adolescentes 

CCL 

 Falar sobre gustos e aversións respecto das películas CCL, CSC 

 Identificar información específica na descrición do programa de TV favorito dunha persoa CCL 

 Escribir a descrición llo seu programa de TV favorito CCL, SIE 

 Identificar información específica nun texto sobre premios cinematográficos CCL 

 Ler  un texto sobre hábitos de ver cine CCEC 

 Investigar os hábitos de lecer dos adolescentes CCEC 

 Aprender sobre premios cinematográficos CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, 

CCL, CAA

                                                 
2Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 

CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía   Competencias Crave de 

tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; 

SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa sobre tipo 

de tarefa e sobre o tema da unidade: películas e 

programas de TV. 
 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante a escoita dun 

texto sobre tipos de películas. 

 

- Distinción entre distintos tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes) cando escoitan a 

estudantes falando dos seus tipos de películas 

favoritas. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao contido e 

ao contexto antes de escoitar unha gravación 

sobre palabras que definen distintipos xéneros de 

películas. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses aplicadas 

a significados baseados na comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para predicir o 

contido dun texto oral sobre programas de TV. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao escoitar un 

texto sobre que fan os adolescentes no seu tempo 

libre. 

 

CE1.1.Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos 

orais breves e ben estruturados, 

transmitidos de viva voz ou por 

medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun 

rexistro formal, informal ou 

neutro, e que versen sobre asuntos 

cotiáns en situacións habituais ou 

sobre temas xerais ou do propio 

campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e 

ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase 

volver escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo, directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

acerca do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1: ON SCREEN 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos : 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Con temas  . 

- TV e tipos de películas. 

- Foro sobre habitos á hora de ver películas. 

- Premios cinematrográficos. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar to someone describing their favourite 

tipos de películas. 

- Escoitar to main information from news report 

about TV habits. 

- Escoitar to people describing different filme 

genres. 

- Escoitar to someone talking about tipos de 

películas. 

- Escoitar to an oral text about Programas de TV. 

- Escoitar un diálogo about what teenagers do in 

their free time. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará as 

seguintes funcións comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e abstractas de 

xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados puntuais e 

habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida e 

conxectura. 

 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades 

de lecer), condicións de vida 

(contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas 

institucións), comportamento 

(xestos, expresións faciais, uso da 

voz, contacto visual), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente 

relativos á organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do 

texto os coñecementos sobre os 

constituíntes e a organización de 

patróns sintácticos e discursivos 

de uso frecuente na comunicación 

oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da comunicación 

e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple 
- Question words 

- Adverbs of frequency 

- Expressions of frequency: every day, once a 

week, etc 
- there is / there are with countable e uncountable 
nouns 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo 

a: 

- Tipos de películas: action, adventure, etc 
- Types of Programas de TV: cartoon, chat show, 

etc 

- Falar sobre gustos e aversións / Falar sobre 

películas 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entonación. 

- /e/, /ouː/ e /a ɪ/ 

 

estrutura interrogativa facer unha 

suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto e do cotexto, 

con apoio visual, os significados 

de palabras e expresións de uso 

menos frecuente ou máis 

específico. 

CE1.7. Discriminar patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entonación de uso común, e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 

 

 

UNIT 1: ON SCREEN 
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BLOQUE 2:   PODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con persoal 

information, participate in a face-to face 

informal dialogue, exchanging persoal 

information, talking about tipos de películas, 

Programas de TV, talking about gustos e 

aversións,  e talking about Premios 

cinematrográficos, practising the following oral 

Estratexias de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, ao 

contexto e á canle aplicando o rexistro máis 

conveniente e a estrutura do discurso en cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha versión máis 

modesta) ou reaxustar a mensaxe (facendo 

concesións ao que o alumno/a quere expresar) 

despois de avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 

paratextuais: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

CE2.1. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos 

que se dá, solicítase e intercámbiase 

información sobre temas  de importancia na 

vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 

persoal, educativo ou ocupacional, e 

xustifícanse brevemente os motivos de 

determinadas accións e plans, aínda que ás 

veces haxa interrupcións ou vacilaciones, 

resulten evidentes as 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 devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura 

simple e clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira primeira lingua ou outras, 

ou o uso de elementos léxicos aproximados si 

non se dispón doutros máis precisos. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

EA2.1. Fai 

presentacións 

breves e ensaiadas, 

ben estruturadas e 

con apoio visual (p. 

e. transparencias ou 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos 

de temas do seu 

interese ou 

relacionados cos 

seus estudos ou 

ocupación, e 

responde a 

preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das 

mesmas. 

 

EA2.2. 

Desenvólvese 

correctamente en 

xestións e 

transaccións cotiás, 

como son as viaxes, 

o aloxamento, o 

transporte, as 

compras e o lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas 

(saúdo e 

tratamento). 

 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.3.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as convencións 

sociais. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Premios cinematográficos en distintos países. 

- TV e tipos de películas. 

- Foro sobre habitos á hora de ver películas. 

- Premios cinematrográficos. 

 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre películas. 

- Intercambiar información sobre Programas de 

TV. 

- Preparar e producir un diálogo sobre gustos e 

aversións. 

- Preparar e representar un diálogo sobre 

Premios cinematrográficos. 
 
Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e abstractas de 

xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados puntuais 

e habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida e 

conxectura. 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións  sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas funcións 

e os patróns discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de maneira sinxela coa 

suficiente cohesión interna e coherencia con 

respecto ao contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para 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. 

EA2.3. Participa en 

conversacións 

informais cara a 

cara ou por teléfono 

ou outros medios 

técnicos, nas que 

establece contacto 

social, intercambia 

información e 

expresa opinións e 

puntos de vista, fai 

invitacións e 

ofrecementos, pide 

e ofrece cousas, 

pide e dá 

indicacións ou 

instrucións, ou 

discute os pasos 

que hai que seguir 

para realizar unha 

actividade 

conxunta. 

 

EA2.4. Toma parte 

nunha conversación 

formal, reunión ou 

entrevista de 

carácter académico 

ou ocupacional (p. 

e. para realizar un 

curso de verán, ou 

integrarse nun 

grupo de 

voluntariado), 

intercambiando 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE   
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BLOQUE 2:   PODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple 
- Question words 

- Adverbs of frequency 

- Expressions of frequency: every day, once a 

week, etc 
- there is / there are con countable  e 

uncountable 
nouns 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Tipos de películas: action, adventure, etc 
- Tipos de programas de TV: cartoon, chat 

show, etc 

- Falar sobre gustos e aversións / Falar sobre 

películas. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entonación. 

- /e/, /ouː/ e /a ɪ/ 

 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o 

acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se dependa en 

gran medida da actuación do interlocutor. 

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 si os 

necesita. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do tipo de 

tarefa e tema da unidade: películas e programas 

de TV. 

- Identificación do tipo de texto, adapatando a 

comprensión ao mesmo, lendo un texto no foro 

dun blog sobre películas. 

- Distinción entre tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, puntos 

principais), mentres len sobre os seus tipos 

favoritos de películas. 

- Formulación de hipótese sobre o contido e o 

contexto, antes de ler un texto sobre a 

frecuencia coa que van ao cine os adolescentes 

británicos. 

- Inferencia e formulación de hipótese de 

significados, baseados na comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes para predicir o 

contido dun texto sobre Programas de TV. 

CE 3.1. 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 relevantes para os 

propios estudos e ocupacións, e que 

conteñan estruturas sinxelas e un 

léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades de 

lecer, incluídas manifestacións 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

IL3.6.5. Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un cuestionario, un resumo, 

etc. e extrae información específica. CCL, 

CEEC 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais  e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

 

UNIT 1: ON SCREEN 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando len un 

texto sobre: Premios cinematrográficos. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 
- Premios cinematográficos en distintos países. 

- TV e tipos de películas. 

- Foro sobre habitos á hora de ver películas. 

- Premios cinematrográficos. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler o foro dun blog sobre películas. 

- Ler un texto sobre tipos de películas favoritas. 

- Ler unha información sobre a frecuencia coa 

que van ao cine os adolescentes británicos. 

- Ler un texto sobre Premios cinematrográficos. 
 

Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

- Descrición de calidades físicas e abstractas de 

xente, obxectos, lugares e actividades. 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións, puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión de desexo, intención, decisión, 

promesa, orde, autorización ou prohibición. 

artísticas como a música ou o cine), 

condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación escrita, 

así como os seus significados 

asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha 

suxestión. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple 
- Question words 

- Adverbs of frequency 
- Expressions of frequency: every day, once a 

week, etc 
- there is / there are con countable  e 

uncountable 
nouns 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Tipos de películas: action, adventure, etc 
- Tipos de  Programas de TV: cartoon, chat 

show, etc 

- Falar sobre gustos e aversións / Falar sobre 

películas 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de tarefas 

de lectura, a ortografía de palabras relacionadas 

con películas e programas de TV. 

 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e inferir do 

contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e 

expresións de uso menos frecuente 

ou máis específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de 

uso común (p. e. ,%, ), e os seus 

significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos relacionados co  seu 

programa favorito de TV practicando as 

seguintes estratexias escritas de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, ao 

contexto e á canle aplicando o rexistro máis 

conveniente e a estrutura do discurso en cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha versión máis 

modesta) ou reaxustar a mensaxe (facendo 

concesións ao que o alumno/a quere expresar) 

despois de avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 

paratextuais: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto corporal ou visual) 

 

CE4.1. 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 os signos de 

puntuación máis comúns, cun 

control razoable de expresións e 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar 

estratexias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves e de estrutura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas e modelos convencionais 

propios de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do 

texto escrito os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estruturas 

sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, 

comportamento e convencións 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

UNIT 1: ON SCREEN 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Premios cinematográficos en distintos países. 

- TV e tipos de películas. 

- Foro sobre habitos á hora de ver películas. 

- Premios cinematrográficos. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir un diálogo personalizado sobre gustos 

e aversións. 

- Escribir a reseña dun dos seus programas de 

TV favoritos. 

- Escribir sobre os diferentes tipos de películas. 

- Escribir sobre gustos e aversións relacionadas 

con películas. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e abstractas de 

xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados puntuais 

e habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida e 

conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

sociais, respectando as normas de 

cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto escrito de 

maneira sinxela coa suficiente 

internal cohesion cohesión interna e 

coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estruturas 

sintácticas de uso habitual, e 

empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante 

axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición conectores 

e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

EA4.5. Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén o contacto 

social (p. e., con amigos noutros países), 

intercámbiase información, descríbense 

en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a vitoria 

nunha competición); danse instrucións, 

fanse e aceptan ofrecementos e 

suxestións (p. e. cancélanse, confirman 

ou modifican unha invitación ou uns 

plans), e exprésanse opinións de maneira 

sinxela. 

 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAA      

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 

 

IL4.5.3. Escribe sobre as súas propias 

opinións, fai suxestións, ofrecementos, 

etc. de forma educada. CCL, CSC SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple 
- Question words 
- Adverbs of frequency 

- Expressions of frequency: every day, once a 

week, etc 
- there is / there are con countable  e 

uncountable nouns. 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Tipos de películas: action, adventure, etc 
- Tipous de Programas de TV: cartoon, chat 

show, etc 

- Falar sobre gustos e aversións / Falar sobre 

películas 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de tarefas 

escritas, a ortografía de palabras relacionadas 

con películas e programas de TV. 

 

opinións e puntos de vista breves, 

simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en 

situacións menos correntes e sobre 

temas menos coñecidos haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de 

maneira adecuada para facerse 

comprensible case sempre, os 

signos de puntuación elementais (p. 

e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou 

separación de palabras ao final de 

liña), así como as convencións 

ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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UNIT2: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE3 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con actividades no exterior e 

sentimentos CCL 

 Identificar información específica dun texto sobre cámping salvaxe CCL, CSC, CCEC 

 Entender e usar correctamente o Present Simple e Present Continuous para expresar accións no 

presente; o Presente Continous para expresar preparativos futuros CCL 

 Identificar información xeral e específica na audición dunha entrevista sobre vivir na Sabana cunha 

tribo africaca CCL 

 Facer plans para unha cita CCL, CSC 

 Identificar información específica nun blog sobre unha viaxe en auto stop CCL 

 Escribir un artigo sobre unha viaxe nun blogCCL, SIE 

 Identificar información específica nun texto sobre campamentos de verán en Gran Bretaña e EEUU 

CCL 

 Cámping  salvaxe CCL 

 Destrezas de supervivencia SIE 

 Vivir cunha tribo africana CCEC, CSC 

 Campamentos de verán en Gran Bretaña e EEUUCCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, 

CCL, CAA

                                                 
3Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 

CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnologia;  Competencias Crave de 

tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; 

SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e sobre o tema da unidade: 

actividades ao aire libre e sentimentos. 
 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante a escoita 

dun texto sobre unha entrevista sobrte un 

documental de TV. 
 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes) ao escoitar 

un audio sobre actividades ao aire libre. 
 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar unha 

gravación sobre un microblog e unha págica 

wiki. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos usando 

imaxes, para predicir o contido dun diálogo 

sobre xente facendo pla nes. 

 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando 

escoita unha entrevista sobre vivir cunha 

tribo. 

 

CE1.1.Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos orais 

breves e ben estruturados, transmitidos 

de viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a velocidade lenta ou 

media, nun rexistro formal, informal ou 

neutro, e que versen sobre asuntos 

cotiáns en situacións habituais ou sobre 

temas xerais ou do propio campo de 

interese nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de lecer), 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta e 

clara (p. e. 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. 
 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo, directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

IL1.2.2. Escoita  e entende as preguntas 

do profesor sobre temas familiares e 

cotiáns. CCL 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2: OUTDOOR SURVIVAL 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 

- Unha entrevista sobre vivir nunha tribo. 

- Destrezas de supervivencia. 

- Microblog e páxina wiki sobre cámping 

salvaxe. 

- Vida cunha tribo africana. 

- Actividades ao aire libre en Cornwall. 

- Campamentos de verán en Woodcraft 

Folk. 

- Campamentos de verán en Gran Bretaña e 

EEUU. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar unha entrevista sobre vivir nunha 

tribo. 

- Escoitar un microblog e unha páxina wiki. 

- Escoitar palabras sobre actividades ao aire 

libre. 

- Escoitar un diálogo sobre xente facendo 

plans. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e abstractas 

de xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

condicións de vida (contorna, estrutura 

social), relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto 

os coñecementos sobre os constituíntes 

e a organización de patróns sintácticos 

e discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

acerca do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

IL1.5.3. Escoita  entrevistas e extrae a 

información fundamental. CCL, SIE 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa e os seus opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present continuous para expresar o 

presente. 
- Present simple vs present continuous 

- Present continuous para preparativos 

futuros. 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades ao aire libre: build (fires), 

chop (wood), etc 
- Sentimentos: angry, jealous, etc 

- Facer plans / Antes dunha viaxe de fin de 

semana 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entonación. 

- /s/ 

 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

cotexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de 

uso común, e recoñecer os significados 

e intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con 

dar instrucións, facer plans antes de 

pasar un fin de semana fóra, repetir 

palabras sobre actividades ao aire libre, 

falar sobre sentimentos, preparar un 

diálogo sobre campamentos de verán, 

practicando as seguintes estratexias orais 

de producción: 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado 

similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

CE2.1. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos 

que se dá, solicítase e intercámbiase 

información sobre temas  de importancia na 

vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 

persoal, educativo ou ocupacional, e 

xustifícanse brevemente os motivos de 

determinadas accións e plans, aínda que ás 

veces haxa interrupcións ou vacilaciones, 

resulten evidentes as 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 devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura 

simple e clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira primeira lingua ou outras, 

ou o uso de elementos léxicos aproximados si 

non se dispón doutros máis precisos. 

EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. transparencias 

ou PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, 

as compras e o lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

nas que establece contacto 

social, intercambia 

información e expresa 

IL2.1.1. Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da unidade seguindo 

un exemplo. CCL, SIE 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.3.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais  da 

unidade. CCL, SIE, CAA    

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as convencións 

sociais. CCL, SIE, CSC 

 

 

 

UNIT 2: OUTDOOR SURVIVAL 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Unha entrevista sobre vivir nunha 

tribo. 

- Destrezas de supervivencia. 

- Microblog e páxina wiki sobre 

cámping salvaxe. 

- Vida cunha tribo africana. 

- Actividades ao aire libre en Cornwall. 

- Campamentos de verán en Woodcraft 

Folk. 

- Campamentos de verán en Gran 

Bretaña e EEUU. 

 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

facer plans antes de saír de viaxe de fin 

de semana. 

- Intercambiar información sobre 

campamentos de verán. 

- Preparar e producir un diálogo sobre 

sentimentos. 

- Preparar un diálogo sobre actividades 

ao aire libre. 
 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións  sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas funcións 

e os patróns discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de maneira sinxela coa 

suficiente cohesión interna e coherencia con 

respecto ao contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

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. 

 

EA2.4. Toma parte nunha 

conversación formal, 

reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional (p. e. 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 si os necesita. 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE     

IL2.4.4 Mostra acordo ou desacordo con 

diferentes opinións dunha maneira 

respectuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present continuous para expresar o 

presente . 
- Present simple vs present continuous. 

- Present continuous para preparativos 

futuros. 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o 

acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se dependa en 

gran medida da actuación do interlocutor. 

 

 

 



79 

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Actividades ao aire libre: build (fires), 

chop (wood), etc 
- Sentimentos: angry, jealous, etc 

- Facer plans / Antes dunha viaxe de fin 

de semana 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /s/ 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do 

tipo de tarefa e tema da unidade: 

actividades ao aire libre e sentimentos. 

- Identificación do tipo de texto, 

adapatando a comprensión ao mesmo, 

lendo un texto sobre campamentos de 

verán en Reino Unido e EEUU. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais), ao ler un blog sobre 

Cornwall. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de ler un texto sobre un 

programa de TV. 

-Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun microblog e unha 

páxina wiki. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a música ou 

o cine), condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións interpersoais 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.3. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato na que se 

fala dun mesmo; descríbense persoas, 

obxectos e lugares; nárranse 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e 

exprésanse sentimentos, desexos e  

opinións sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.3.1. Le cartas, e-mails, blogs, postais, 

etc. de carácter persoal e utilízaos como 

modelo. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

UNIT 2: OUTDOOR SURVIVAL 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

cando len un texto sobre actividades ao 

aire libre. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: Convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 
- Unha entrevista sobre vivir nunha 

tribo. 

- Destrezas de supervivencia. 

- Microblog e páxina wiki sobre 

cámping salvaxe. 

- Vida cunha tribo africana. 

- Actividades ao aire libre en Cornwall. 

- Campamentos de verán en Woodcraft 

Folk. 

- Campamentos de verán en Gran 

Bretaña e EEUU. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un texto sobre campamentos de 

verán en Reino Unido e EEUU. 

- Ler un blog sobre Cornwall. 

- Ler un texto sobre un programa de TV. 

- Ler un microblog e unha páxina wiki. 

- Ler un texto sobre actividades ao aire 

libre. 

 

(entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes e a 

organización de estruturas sintácticas de 

uso frecuente na comunicación escrita, así 

como os seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer unha 

suxestión. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas e de 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMST, CCEC 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais  e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

 

IL3.7.1. Le historias, contos, extractos de 

novelas, ensaios, narracións, etc. e 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

-- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present continuous para expresar o 

presente . 
- Present simple vs present continuous. 

- Present continuous para preparativos 

futuros. 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (pe. , %, ), e os 

seus significados asociados. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Actividades ao aire libre: build (fires), 

chop (wood), etc 
- Sentimentos: angry, jealous, etc 

- Facer plans / Antes dunha viaxe de fin 

de semana 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas con actividades ao 

aire libre e sentimentos. 

 

 

 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Produce textos escritos relacionados cun 

blog sobre viaxes, pracitcando as 

seguintes estratexias escritas de 

produción: 

 

Planificación 

CE4.1. 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 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

UNIT 2: OUTDOOR SURVIVAL 



84 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Unha entrevista sobre vivir nunha 

tribo. 

- Destrezas de supervivencia. 

- Microblog e páxina wiki sobre 

cámping salvaxe. 

- Vida cunha tribo africana. 

- Actividades ao aire libre en Cornwall. 

adecuadamente os recursos básicos de 

cohesión, as convencións ortográficas 

básicas e os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente internal cohesion 

 

 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

EA4.5. Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén o contacto 

social (p. e., con amigos noutros países), 

intercámbiase información, descríbense 

en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a vitoria 

nunha competición); danse instrucións, 

fanse e aceptan ofrecementos e 

suxestións (p. e. cancélanse, confirman 

ou modifican unha invitación ou uns 

plans), e exprésanse opinións de maneira 

sinxela. 

 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.4. Escribe historias de ficción, 

extractos de novelas, ensaios, narracións 

incluíndo información detallada. CCL, 

CEEC, SIE        

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA   

 

 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 

postais, etc. de carácter persoal seguindo 

un modelo. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Campamentos de verán en Woodcraft 

Folk. 

- Campamentos de verán en Gran 

Bretaña e EEUU. 

 

Funcións comunicativas: 

- Esacribir un blog sobre as súas viaxes. 

- Escribir un diálogo de xente facenda 

plans. 

- Escribir unha táboa con sentimentos. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Present continuous para expresar o 

presente . 
- Present simple vs present continuous 

- Present continuous para preparativos 

futuros. 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Actividades ao aire libre: build (fires), 

chop (wood), etc 
- Sentimentos: angry, jealous, etc 

- Facer plans / Antes dunha viaxe de fin 

de semana 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con actividades ao aire 

libre e sentimentos. 

 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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UNIT 3: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE4 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con viaxar e desastres naturais CCL 

 Identificar información específica dun texto sobre as orixes dos alimentos CCL 

 Entender e utilizar correctamente o Past Simple CCL 
 Identificar informacion xeral e específica nunha audición da descrición de dous famosos desastres 

naturais CCL 

 Pedir información na biblioteca CCL, CSC 

 Identificar información específica nunha biografía CCL 

 Escribir a biografía dunha persoa famosa CCL, SIE 

 Identificar información específica nun texto sobre os exploradores Edmund Hillary e Tenzing Norgay 

CCL 

 As orixes de certos tipos de comida CCEC 

 A destrución de Pompeia e o terremoto de Lisboa CCEC 

 A vida de Leonardo da Vinci CCEC 

 Os Alpinistas Edmund Hillary e Tenzing Norgay CCEC, SIE 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, 

CCL, CAA

                                                 
4Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 

CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnologia; Competencias Crave de 

tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; 

SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade: viaxar e desastres naturais. 
 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita dun narrador que 

describe os eventos de dous famosos 

desastres naturais. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan a 

alumnos/as falando de palabras sobre 

verbos de viaxes. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre persoas falando da 

viaxe que queren facer. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

desastres naturais. 

 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo, directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

IL1.2.2. Escoita  e entende as preguntas 

do profesor sobre temas familiares e 

cotiáns. CCL 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

acerca do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3: HISTORICAL EVENTS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

escoitar un texto sobre as orixes da 

comida. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- A conquista do Monte  Everest. 

- A Pasta en Italia. 

- O terremoto de Pompeia. 

- Simulación en tempo real do tsunami 

de Lisboa (vídeo). 

- Leonardo da Vinci. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar a alguén contando a viaxe que 

lle gustaría facer. 

- Escoitar un texto sobre desastres 

naturais. 

- Escoitar un narrador que describe os 

eventos de dous famosos desastres 

naturais. 

- Escoitar palabras sobre viaxes. 

- Escoitar un texto sobre as orixes da 

comida. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do cotexto, con apoio visual, 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple: afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves. 
- Regulares e irregulares past forms. 
- Past simple form do verbo be 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Verbos de viaxe: arrive, discover, 

drive, etc 
- Desastres Naturais: drought, floods, 

hurricane, etc 

- Pedir información / Na biblioteca 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /ʊ/, /ɔː/ e /eɪ/ 

 

os significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con 

pedir información na biblioteca, palabras 

relacionadas con Desastres Naturais, 

falar sobre atopar información,  falar 

sobre exploradores famosos dos seus 

países practicando as seguintes 

estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, 

ao contexto e á canle aplicando o 

rexistro máis conveniente e a estrutura 

do discurso en cada caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha 

versión máis modesta) ou reaxustar a 

mensaxe (facendo concesións ao que o 

alumno/a quere expresar) despois de 

avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas  de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 

ocupacional, e xustifícanse brevemente os 

motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilaciones, resulten evidentes as 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 devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira primeira lingua 

ou outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. transparencias 

ou PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas 

do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas breves 

e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como 

son as viaxes, o aloxamento, 

o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

nas que establece contacto 

social, intercambia 

información e expresa 

opinións e puntos de vista, 

fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.3.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais  da 

unidade. CCL, SIE, CAA    

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

UNIT 3: HISTORICAL EVENTS 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Sinalar obxectos usando xestos ou 

accións que axuden a inferir o 

significado. 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- A conquista do Monte  Everest. 

- A Pasta en Italia. 

- O terremoto de Pompeia. 

- Simulación en tempo real do tsunami 

de Lisboa (vídeo). 

- Leonardo dá Vinci. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

información na biblioteca. 

- Intercambiar información de palabras 

relacionadas con Desastres Naturais. 

- Preparar e producir un diálogo sobre 

conseguir información.   

- Preparar e facer unha actividade oral 

sobre exploradores famosos que viñeron 

ao seu país. 
 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas 

funcións e os patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición conectores 

e marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

cousas, pide e dá indicacións 

ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir 

para realizar unha actividade 

conxunta. 

 

EA2.4. Toma parte nunha 

conversación formal, 

reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional (p. e. 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 si os necesita . 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.4 Mostra acordo ou desacordo con 

diferentes opinións dunha maneira 

respectuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple: afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves. 
- Regulares e irregulares past forms. 

- Past simple form do verbo be 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Verbos de viaxe: arrive, discover, 

drive, etc 
- Desastres Naturais: drought, floods, 

hurricane, etc 

- Pedir información / Na biblioteca 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /ʊ/, /ɔː/ e /eɪ/ 

 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente 

o acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que 

se dependa en gran medida da actuación do 

interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do 

tipo de tarefa e tema da unidade: viaxar e 

desastres naturais. 

- Identificación do tipo de texto, adapatando 

a comprensión ao mesmo, lendo un texto 

sobre exploradores. 

- Distinción entre tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, 

puntos principais), mentres len sobre os 

alpinistas Edmund Hillary e Tenzing 

Norgay. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto antes de ler unha biografía 

deLeonardo da Vinci. 

- Inferencia e formulación de hipótese de 

significados, baseados na comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes para predicir 

o contido dun texto sobre a orixe da comida. 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando len 

un texto sobre a historia da pataca. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de lecer, 

incluídas manifestacións artísticas 

como a música ou o cine), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.5. Capta as ideas principais de 

textos xornalísticos breves en calquera 

soporte si os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos vehiculan gran 

parte da mensaxe. 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Le artigos de prensa, revistas, 

páxinas web, etc., e analiza a información. 

CCL, CMCT, CEEC 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais  e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: Convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 
- A conquista do Monte  Everest. 

- A Pasta en Italia. 

- O terremoto de Pompeia. 

- Simulación en tempo real do tsunami de 

Lisboa (vídeo). 

- Leonardo da Vinci. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un texto sobre a historia da pataca. 

- Ler un artigo dunha revista sobre as orixes 

de aglunas comidas populares. 

- Ler unha biografía de Leonardo da Vinci. 

- Ler unha información sobre os alpinistas 

Edmund Hillary e Tenzing Norgay. 

- Ler un texto sobre exploradores. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Expresión de desexo, intención, decisión, 

promesa, orde, autorización ou prohibición. 

educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes 

e a organización de estruturas 

sintácticas de uso frecuente na 

comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e 

a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do contexto, con 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple: afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves. 
- Regulares e irregulares past forms. 

- Past simple form do verbo be 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Verbos de viaxe: arrive, discover, drive, 

etc 
- Desastres Naturais: drought, floods, 

hurricane, etc 

- Pedir información / Na biblioteca 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas con viaxar e desastres naturais. 

 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas 

e de puntuación, así como abreviaturas 

e símbolos de uso común (p. e. , %, 

), e os seus significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir unha biografía escrita dunha 

persoa famosa con descripicones simples 

e relevantes, practicando as seguintes 

estratexias de produción: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos. (Uso 

de dicionario, guía gramatical, obtención 

de axuda, etc). 

 

Execución 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- A conquista do Monte  Everest. 

- A Pasta en Italia. 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

UNIT 3: HISTORICAL EVENTS 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- O terremoto de Pompeia. 

- Simulación en tempo real do tsunami 

de Lisboa (vídeo). 

- Leonardo da Vinci. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir unha biografía dunha persoa 

famosa. 

- Completar frases con Verbos de viaxe. 

- Completar frases con palabras sobre a 

orixe da comida. 

- Escribir frases sobre feitos históricos. 

- Escribir as palabras correctas sobre 

Desastres Naturais. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, orde, autorización ou 

prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente internal cohesion 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

 

 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA   

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAA      

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple: afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves. 
- Regulares e irregulares past forms. 

- Past simple form do verbo be 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Verbos de viaxe: arrive, discover, 

drive, etc 
- Desastres Naturais: drought, floods, 

hurricane, etc 

- Pedir información / Na biblioteca 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con viaxar e desastres 

naturais. 

 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN / ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 
 

Actividades de consolidación: 

 Teacher’s Resource File: All Clear Basics, páxinas 11-5 

 

Actividades de ampliación: 

 Workbook: Grammar extension, páxina 25 

 Teacher’s Resource Fille: Vocabulary extension, páxina 11 

 Teacher’s Resource File: Grammar extension, páxina 12 

 

 

 

EDUCACIÓN LITERARIA 

 

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA DE CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC): 
 

 Entendendo traballos literarios adaptados aos intereses e idade dos alumnos (textos narrativos e poéticos). 

 Introducindo o uso da biblioteca escolar. 

 Participando en dramatizacións, memorizacións, declamación de poemas, cantando cancións, contando historias, etc. 
 

Ex: Lectura de textos: Os Alpinistas Edmund Hillary e Tenzing Norgay/ Artigo de revista sobre as orixes da comida. 
 

 

Macmillan ofrece unha ampla variedade de lecturas graduadas en inglés, apropiadas á idade dos alumnos. Para máis información visite a website de  Macmillan Readers: 

http://www.macmillanreaders.com/ 
 

UNIT 3: HISTORICAL EVENTS 
 

http://www.macmillanreaders.com/
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   UNIT 4: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE5 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e utilizar correctamente: adxectivos relacionados ao carácter; os verbos de 

movemento CCL 

 Identificar información xeral e específica dun extracto dun libro sobre tres lendas británicas CCL 

 Entender e utilizar correctamente o past simple e past continuous CCL 

 Identificar información xeral e específica nunha audición sobre April Fool’s Day CCL 

 Falar sobre o que fixeron o pasado fin de semana CCL, CSC 

 Identificar información xeral nunha historia sobre unha broma de April Fool’s Day CCL 

 Escribir unha narración CCL, SIE 

 Identificar contido espcífico nun texto que describe unha lenda sobre Dunstanburgh Castle CCL 

 Lendas británicas CCEC 

 Bromas da vida real do April Fool’s Day CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, 

CCL, CAA

                                                 
5Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 

CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnologia; Competencias Crave de 

tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; 

SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade: adxectivos relacionados ao 

carácter; os verbos de movemento. 
 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita de xente describindo 

dous aspectos do April Fool’s Day, 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan 

alumnos/as falando de palabras sobre 

adxectivos de carácter. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación dun diálogo sobre o 

primeiro amigo e a primeira profesora 

dunha alumna. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

figuras lexendarias. 

 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo, directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

acerca do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

UNIT 4: TALES FROM THE PAST 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

cando escoitan unha conversación sobre 

dúas bromas reais de April Fool’s Day 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións 

sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Lenda de castelo. 

- A lenda de Gelert. 

- A broma do April Fool spaghetti 

(vídeo). 

- Short stories. 

- A lenda do Castelo de Dunstanburgh. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar unha conversación sobre dúas 

bromas reais de April Fool’s Day. 

- Escoitar a persoas falando sobre o seu 

primeiro amigo e o seu primeiro 

profesor. 

- Escoitar palabras sobre adxectivos de 

carácter. 
- Escoitar un texto oral sobre figuras 

lendarias. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do cotexto, con apoio visual, 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuais 

para afianzar os coñecementos adquiridos 

na unidade. CCL, CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past continuous 
- Past simple vs past continuous 
- Utilización de  when e while con past 

tenses 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Lugares nunha cidade: chemist, church, 

etc 

- Características paisaxísticas: beach, 

forest, etc 

- Facer suxestións / Un día fóra 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- A pronuncia de was: /wɒz/ ou /wəz/ 

 

os significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con 

facer preguntas sobre opasado , eventos 

do fin de semana, palabras sobre 

adxectivos de carácter, palabras sobre 

movemento,  practicando as seguintes 

estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado 

similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas  de importancia na vida cotiá e 

asuntos coñecidos ou de interese persoal, 

educativo ou ocupacional, e xustifícanse 

brevemente os motivos de determinadas 

accións e plans, aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilaciones, resulten 

evidentes as 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 

devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira primeira 

lingua ou outras, ou o uso de elementos 

léxicos aproximados si non se dispón 

doutros máis precisos. 

EA2.1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e con 

apoio visual (p. e. transparencias ou 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde a preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, 

as compras e o lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

EA2.3. Participa en conversacións 

informais cara a cara ou por 

teléfono ou outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, 

intercambia información e expresa 

opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e 

ofrece cousas, pide e dá indicacións 

ou instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

 

 

EA2.4. Toma parte nunha 

conversación formal, reunión ou 

entrevista de carácter académico ou 

IL2.1.1. Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da unidade 

seguindo un exemplo. CCL, SIE 

IL2.1.2. Fala sobre temas 

socioculturais, mostrando respecto 

cara a outras culturas. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situacións cotiás seguindo un 

modelo. CCL, SIE 

IL2.2.3. Practica e produce a 

pronuncia correcta en situacións 

cotiás de comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.3.2. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en conversacións 

informais. CCL, SIE 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais  

da unidade. CCL, SIE, CAA    

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as 

convencións sociais. CCL, SIE, CSC 

 

UNIT 4: TALES FROM THE PAST 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Lenda de castelo. 

- A lenda de Gelert. 

- A broma do April Fool spaghetti 

(vídeo). 

- Short stories. 

- A lenda do Castelo de Dunstanburgh. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

adxectivos de carácter. 

- Intercambiar información sobre 

palabras de movemento. 

- Preparar e producir un diálogo sobre o 

pasado . 

- Preparar e facer unha actividade oral 

sobre eventos do fin de semana. 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións  sociais, 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns discursivos 

de uso máis frecuente para organizar o texto 

de maneira sinxela coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores conversacionais 

frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

ocupacional (p. e. 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 si os necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións 

formais por parellas seguindo un 

modelo. CCL, SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en conversacións 

formais. CCL, SIE 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as 

opinións dos demais. CCL, CSC, SIE   
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past continuous 
- Past simple vs past continuous 
- Usar when e while con past tenses 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Lugares nunha cidade: chemist, church, 

etc 

- Características paisaxísticas: beach, 

forest, etc 

- Facer suxestións / Un día fóra 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- A pronuncia de was: /wɒz/ ou /wəz/ 

 

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. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara 

e intelixible, aínda que ás veces resulte 

evidente o acento estranxeiro, ou se cometan 

erros de pronuncia esporádicos sempre que 

non interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo 

en ocasións o discurso para buscar 

expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a comunicación en 

situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 

que se dependa en gran medida da actuación 

do interlocutor. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do 

tipo de tarefa e tema da unidade: 

adxectivos relacionados ao carácter; os 

verbos de movemento. 

- Identificación do tipo de texto, 

adapatando a comprensión ao mesmo, 

lendo un texto sobre un misterio. 

- Distinción entre tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, 

puntos principais), mentres len resumos 

de tres lendas británicas. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de ler un texto sobre o 

primeiro amigo e profesor dunha moza. 

- Inferencia e formulación de hipótese de 

significados, baseados na comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos 

e paralingüísticos usando imaxes para 

predicir o contido dun texto sobre un 

Castelo histórico e unha lenda. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a música ou 

o cine), condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións interpersoais 

EA3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro escolar, un 

lugar público ou unha zona de lecer). 

 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

IL3.1.2. Le e identifica información básica 

e instrucións nos enunciados dos 

exercicios. CCL 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

UNIT 4: TALES FROM THE PAST 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

cando len un texto sobre Robin Hood. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: Convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 
- Lenda de castelo. 

- A lenda de Gelert. 

- A broma do April Fool spaghetti 

(vídeo). 

- Short stories. 

- A lenda do Castelo de Dunstanburgh. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un texto sobre un misterio nun 

parque. 
- Ler resumos sobre tres lendas 

británicas. 

- Ler un diálogo sobre o primeiro amigo 

e o primeiro profesor dunha moza. 

- Ler un texto sobre uns Castelos 

históricos e unha lenda. 

- Ler un texto sobre Robin Hood. 
 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

(entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes e a 

organización de estruturas sintácticas de 

uso frecuente na comunicación escrita, así 

como os seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer unha 

suxestión. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas e de 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMST, CCEC 

IL3.6.5. Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un cuestionario, un resumo, 

etc. e extrae información específica. CCL, 

CEEC 

 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past continuous 
- Past simple vs past continuous 
- Usar when e while con past tenses 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Lugares nunha cidade: chemist, church, 

etc 

- Características paisaxísticas: beach, 

forest, etc 

- Facer suxestións / Un día fóra 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p. e . , %, ), e 

os seus significados asociados. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Mostra interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas con adxectivos 

relacionados ao carácter; os verbos de 

movemento. 

 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos relacionados con 

descricións dun evento ou dunha 

experiencia persoal, practicando as 

seguintes estratexias escritas de 

produción: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

IL4.3.4. Escribe instrucións, indicacións, 

etc. seguindo un modelo. CCL, SIE 

 

 

 

UNIT 4: TALES FROM THE PAST 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Lenda de castelo. 

- A lenda de Gelert. 

- A broma do April Fool spaghetti 

(vídeo). 

- Short stories. 

- A lenda do Castelo de Dunstanburgh. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir unha narración. 

- Describir descricións dun evento ou 

dunha experiencia persoal. 

- Facer notas sobre verbos de 

movemento. 

- Escribir un verdadeiro falso sobre 

diferentes textos de Robin Hood, A 

lenda de Gelert e Queen Boudicca. 

 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns das 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente internal cohesion 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.4. Escribe historias de ficción, 

extractos de novelas, ensaios, narracións 

incluíndo información detallada. CCL, 

CEEC, SIE        

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past continuous 
- Past simple vs past continuous 
- Usar when e while con past tenses 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Lugares nunha cidade: chemist, church, 

etc 

- Características paisaxísticas: beach, 

forest, etc 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Facer suxestións / Un día fóra 

 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con adxectivos 

relacionados ao carácter; os verbos de 

movemento. 
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UNIT 5: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE6 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con diñeiro e equipamento 

informático CCL 

 Identificar información específica dun folleto de consellos ao consumidor sobre como aforrar diñeiro 

cando es mozo CCL 

 Entender e usar correctamente : adxectivos comparativos e superlativos; expresións de cantidade CCL 

 Identificar información xeral e específica in an advertisement through a Listening   CCL 

 Usar funcionalmente a lingua para ir de compras CCL, CSC 

 Identificar información específica na descripción dun portátil CCL 

 Escribir a descrición dun produto de consumo CCL, SIE 

 Identificar información específica nun texto sobre tendas caritativas en Reino Unido CCL 

 Aforrar diñeiro cando es novo CSC, SIE 

 Tendas de caridade no Reino UnidoCCEC, CSC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, 

CCL, CAA

                                                 
6Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 

CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnologia; Competencias Crave de 

tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; 

SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e sobre o tema da unidade: 

diñeiro e equipamento informático. 
 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante a escoita 

dun diálogo no que dúas mozas falan de 

como gastan o seu diñeiro. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles 

relevantes) cando escoitan a alumnos/as 

falando de l a descripción dunha Tenda de 

troco   online. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar unha 

gravación dun diálogo sobre gastar e prestar. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos usando 

imaxes, para predicir o contido de 

vocabulario sobre diñeiro. 

 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando 

escoitan un anuncio sobre equipamento 

informático. 

CE1.1.Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos orais 

breves e ben estruturados, transmitidos 

de viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a velocidade lenta ou 

media, nun rexistro formal, informal ou 

neutro, e que versen sobre asuntos 

cotiáns en situacións habituais ou sobre 

temas xerais ou do propio campo de 

interese nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de lecer), 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta e 

clara (p. e. 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. 
 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo, directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 5: PERSONAL POSSESSIONS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 

- Tendas de Caridade no Reino Unido. 

- Os hábitos de gasto dos adolescentes 

británicos. 

- Unha tenda real de troco . 

- As posesións favoritas dos nenos. 

- Oxfam. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar un diálogo no que dúas mozas 

falan de como gastan o seu diñeiro. 

- Escoita runa gravación de dous mozos 

falando sobre as cousas que fan no fin de 

semana. 

- Escoitar unha gravación sobre vocabulario 

de diñeiro. 

- Escoitar un diálogo sobre gastar e prestar. 

- Escoitar un anuncio sobre equipamento 

informático. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

condicións de vida (contorna, estrutura 

social), relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto 

os coñecementos sobre os constituíntes 

e a organización de patróns sintácticos 

e discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

. 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

acerca do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa e os seus opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Comparative adjectives 

- Superlative adjectives 

- Expresións de cantidade: a / an, some, any, 

much, many, a lot of 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Diñeiro: borrow, buy, earn, etc 
- Equipamento informático: flash drive, 

keyboard, laptop,  etc 
 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entonación. 

- Comparativo -er terminacións: /ə/ 

 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

cotexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de 

uso común, e recoñecer os significados 

e intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con 

pedir información de produto nunha 

tenda, repetindo vocabulario sobre 

diñeiro, pondo en práctica un diálogo 

sobre ir de compras, practicando as 

seguintes estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha 

versión máis modesta) ou reaxustar a 

mensaxe (facendo concesións ao que o 

alumno/a quere expresar) despois de 

avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información 

sobre temas  de importancia na vida cotiá e 

asuntos coñecidos ou de interese persoal, 

educativo ou ocupacional, e xustifícanse 

brevemente os motivos de determinadas 

accións e plans, aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilaciones, resulten 

evidentes as 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 devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para producir 

textos orais monolóxicos ou dialóxicos 

breves e de estrutura simple e clara, 

utilizando, entre outros, procedementos 

como a adaptación da mensaxe a patróns 

da primeira primeira lingua ou outras, ou o 

uso de elementos léxicos aproximados si 

non se dispón doutros máis precisos. 

EA2.1. Fai presentacións breves 

e ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde a 

preguntas breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía 

básicas (saúdo e tratamento). 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que 

establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.3.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

IL2.3.3. Conversa acerca de valores de 

tipo ético mostrando respecto cara ao resto 

de opinións. CCL, CSC, SIE 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as convencións 

sociais. CCL, SIE, CSC 

 

 

 

 

 

UNIT 5: PERSONAL POSSESSIONS 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Tendas de Caridade no Reino Unido. 

- Os hábitos de gasto dos adolescentes 

británicos. 

- Unha tenda real de troco. 

- As posesións favoritas dos nenos. 

- Oxfam. 

 

Funcións comunicativas: 

- Preguntar información de produto 

nunha tenda. 

- Intercambiar información sobre 

comprar unha entrada. 

- Repetir vocabulario sobre Diñeiro. 

- Repetir vocabulario sobre 

Equipamento informático 

- Preparar e producir un diálogo sobre 

comprar e vender. 

- Preparar e facer unha actividade oral 

sobre ir de compras. 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións  sociais, actuando coa debida 

propiedade e respectando as normas de 

cortesía máis importantes nos contextos 

respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto de maneira sinxela coa 

suficiente cohesión interna e coherencia 

con respecto ao contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores conversacionais 

frecuentes). 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

 

EA2.4. Toma parte nunha 

conversación formal, reunión ou 

entrevista de carácter académico 

ou ocupacional (p. e. 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 si os 

necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE   

 



122 

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Comparative adjectives 

- Superlative adjectives 

- Expresións de cantidade: a / an, some, 

any, much, many, a lot of 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Diñeiro: borrow, buy, earn, etc 
- Equipamento informático: flash drive, 

keyboard, laptop,  etc 
  
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Comparative -er terminacións: /ə/ 

 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 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. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira 

clara e intelixible, aínda que ás veces 

resulte evidente o acento estranxeiro, ou se 

cometan erros de pronuncia esporádicos 

sempre que non interrompan a 

comunicación, e os interlocutores teñan 

que solicitar repeticións de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios 

en situacións habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o discurso para 

buscar expresións, articular palabras 

menos frecuentes e reparar a comunicación 

en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

que se dependa en gran medida da 

actuación do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do tipo 

de tarefa e tema da unidade: diñeiro e 

equipamento informático. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura 

dun diálogo sobre comprar e vender. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos 

principais), ao ler definicións sobre 

equipamento informático. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto antes de ler un folleto de consellos 

ao consumidor. 

- Inferencia e formulación de hipótese de 

significados, baseados na comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes para predicir 

o contido dun texto sobre Diñeiro. 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando len 

un folleto de consello ao consumidor dando 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades de 

lecer, incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o cine), 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

IL3.2.1. Le un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, unha guía de viaxes, etc. 

e analiza a información. CCL, CEEC 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMST, CCEC 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais  e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

UNIT 5: PERSONAL POSSESSIONS 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

consellos aos adolescentes de como aforrar 

diñeiro, 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 
- Tendas de Caridade no Reino Unido. 

- Os hábitos de gasto dos adolescentes 

británicos. 

- Unha tenda real de troco. 

- As posesións favoritas dos nenos. 

- Oxfam. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un diálogo sobre comprar e vender. 

- Ler definicións sobre equipamiento 

informático. 

- Ler un folleto de consello ao consumidor. 

- Ler un folleto de consello ao consumidor 

dando consellos aos adolescentes sobre como 

aforrar diñeiro. 

- Ler sobre diñeiro. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións sociais 

e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, 

no traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, 

e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns 

e a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do contexto, con 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

 

IL3.7.1. Le historias, contos, extractos de 

novelas, ensaios, narracións, etc. e 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida 

e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Comparative adjectives 

- Superlative adjectives 

- Expresións de cantidade: a / an, some, any, 

much, many, a lot of 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Diñeiro: borrow, buy, earn, etc 
- Equipamento informático: flash drive, 

keyboard, laptop,  etc 
 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas con diñeiro e equipamento 

informático. 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso 

común (p. e . , %, ), e os seus 

significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos relacionados coa 

descrición dun obxecto favorito, 

practicando as seguintes estratexias 

escritas de produción: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Tendas de Caridade no Reino Unido. 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

IL4.2.2. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

UNIT 5: PERSONAL POSSESSIONS 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Os hábitos de gasto dos adolescentes 

británicos. 

- Unha tenda real de troco. 

- As posesións favoritas dos nenos. 

- Oxfam. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir a descrición dun obxecto 

favoritou. 

- Escribir unha táboa sobre vocabulario 

de diñeiro. 

- Escribir respostas sobre un folleto de 

axuda ao consumidor. 

- Completar definicións sobre 

Equipamento informático. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente internal cohesion 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.2. Escribe descricións de persoas, 

lugares, sentimentos, etc. de forma 

respectuosa. CCL, CSC SIE 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAA      

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Comparative adjectives 

- Superlative adjectives 

- Expresións de cantidade: a / an, some, 

any, much, many, a lot of 
 

 

 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Diñeiro: borrow, buy, earn, etc 
- Equipamento informático: flash drive, 

keyboard, laptop,  etc 
 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con diñeiro e equipamento 

informático. 

 

 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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 Unit 6: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE7 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con trrabajos , problemas de saúde e primeiros auxilios CCL 

 Indentificar información específica dun blog sobre a crise global da auga CCL 

 Entender e usar correctmamente be going to, should / shouldn’t e must / mustn’t CCL 
 Identificar información específica nunha entrevista cun voluntario dos servizos de rescate nunha audición CCL 

 Dar opinións sobre traballos CCL, CSC 

 Identificar información específica nun texto sobre o heroe local de alguén CCL 

 Escribir a descripición do seu heroe  CCL, SIE 

 Identificar o contido xeral dun texto sobre a policía británica e de Canadá CCL 

 A importancia de usar a auga responsablemente CSC 

 Traballar como rescatador de montaña voluntario CSC 

 Tomar a responsabilidade da súa propia saúde SIE 

 A Policía no Reino Unido e Canadá CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, CCL, CAA 

                                                 
7Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade: traballos, problemas de saúde e 

primeiros auxilios. 
 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita dunha conversación 

informal entre dúas persoas sobre 

traballo. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan un 

diálogo sobre o tipo de traballo que lle 

gustaría facer a un adolescente. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación dun blog sobre a ciris 

global da auga e do Día Mundial da 

auga. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

traballos. 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo, directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

IL1.5.3. Escoita  entrevistas e extrae  a 

información fundamental. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6: GOOD CITIZENS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

escoitar un texto sobre problemas de 

saúde e  primeiros auxilios. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Día Mundial da auga, 

- Heroes de diferentes persoas. 

- Policía Metropolitana. 

- A Real Policía Montada do Canadá. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar unha conversción informal 

entre dúas persoas sobre traballos. 

- Escoitar un diálogo sobre que traballo 

gustaríalle facer a un adolescente. 

- Escoitar a gravación dun blog sobre a 

crisi global da auga e Día Mundial da 

auga. 

- Escoitar un texto oral sobre traballos. 

- Escoitar unha gravación sobre 

problemas de saúde e primeiros auxilios. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do cotexto, con apoio visual, 

 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 

IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuais 

para afianzar os coñecementos adquiridos 

na unidade. CCL, CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Futuro con be going to 
- should / shouldn’t 
- must / mustn’t 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Traballos: electrician, engineer, etc. 
- Problemas de saúde e primeiros 

auxilios: broken arm, cold, etc 

- Dar opinións / Falar de traballos. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acento na frase: be going to 

 

os significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con 

dar opinións dobre futuros traballos, 

repetindo palabras sobre traballos e 

sobre problemas de saúde e primeiros 

auxilios, representado un diálogo sobre 

preferencias, practicando as seguintes 

estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, 

ao contexto e á canle aplicando o 

rexistro máis conveniente e a estrutura 

do discurso en cada caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha 

versión máis modesta) ou reaxustar a 

mensaxe (facendo concesións ao que o 

alumno/a quere expresar) despois de 

avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

CE2.1. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos 

que se dá, solicítase e intercámbiase 

información sobre temas  de importancia na 

vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 

persoal, educativo ou ocupacional, e 

xustifícanse brevemente os motivos de 

determinadas accións e plans, aínda que ás 

veces haxa interrupcións ou vacilaciones, 

resulten evidentes as 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 devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura 

simple e clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira primeira lingua ou outras, 

ou o uso de elementos léxicos aproximados si 

non se dispón doutros máis precisos. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. transparencias 

ou PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, 

as compras e o lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

nas que establece contacto 

social, intercambia 

información e expresa 

opinións e puntos de vista, 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

 

 

 

 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as convencións 

sociais. CCL, SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6: GOOD CITIZENS 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Solicitar axuda. 

 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Día Mundial da auga, 

- Heroes de diferentes persoas. 

- Policía Metropolitana. 

- A Real Policía Montada do Canadá. 

 

Funcións comunicativas: 

- Un diálogo informal sobre dar opinións 

sobre futuros traballos. 
- Intercambiar información sobre 

problemas de saúde e primeiros auxilios. 

- Repetir vocabulario sobre traballos. 

- Preparar e producir un diálogo falando 

sobre traballos. 

- Preparar e producir un texto oral sobre 

preferencias. 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións  sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas funcións 

e os patróns discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de maneira sinxela coa 

suficiente cohesión interna e coherencia con 

respecto ao contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

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. 

 

EA2.4. Toma parte nunha 

conversación formal, 

reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional (p. e. 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 si os necesita. 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE     

IL2.4.4 Mostra acordo ou desacordo con 

diferentes opinións dunha maneira 

respectuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Futuro con be going to 
- should / shouldn’t 
- must / mustn’t 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Traballos: electrician, engineer, etc 
- Problemas de saúde e primeiros 

auxilios: broken arm, cold, etc 

- Dar opinións / Falar de traballos. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acento na frase: be going to 

 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o 

acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se dependa en 

gran medida da actuación do interlocutor. 

 

 

 

 

UNIT 6: GOOD CITIZENS 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do tipo de 

tarefa e tema da unidade: traballos, problemas de 

saúde e primeiros auxilios. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura dun blog 

post  sobre a crise global da auga. 

- Distinción entre tipos de comprensión (significado 

xeral, información esencial, puntos principais), 

mentres len sobre as forzas policiais de Reino Unido 

e Canadá. 

- Formulación de hipótese sobre contido e contexto 

antes de ler un texto sobre a entrevista a un 

voluntario do servizo de rescate. 

- Inferencia e formulación de hipótese de 

significados, baseados na comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paralingüísticos usando 

imaxes para predicir o contido dun texto sobre o Día 

Mundial da auga. 

- Reformulación de hipótese a partir da comprensión 

de novos elementos ao ler blog online. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 
- Día Mundial da auga, 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e ideas principais ou os 

detalles relevantes do texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á 

vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 

actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a música ou 

o cine), condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións interpersoais 

(entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, tradicións). 

EA3.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

revistas ou Internet 

formulados de maneira 

simple e clara, e 

relacionados con asuntos 

do seu interese, nos 

ámbitos persoal, 

académico e ocupacional. 

 

EA3.3. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera formato na que se 

fala dun mesmo; 

descríbense persoas, 

obxectos e lugares; 

nárranse acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios, e exprésanse 

sentimentos, desexos e  

opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou do 

seu interese. 

 

EA3.4. Entende o esencial 

de correspondencia formal 

na que se lle informa sobre 

asuntos do seu interese no 

contexto persoal, 

educativo ou ocupacional 

(p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra 

por Internet). 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.3.2. Le descricións persoais e analiza 

a súa dimensión social. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMST, CCEC 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais  e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Heroes de diferentes persoas. 

- Policía Metropolitana. 

- A Real Policía Montada do Canadá. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un blog sobre a crise global da auga. 

- Ler un texto sobre as forzas policiais de Reino 

Unido e Canadá. 

- Ler unha información sobre o Día Mundial da auga. 

- Ler a entrevista a un voluntario do servizo de 

rescate. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará as 

seguintes funcións comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e abstractas de xente, 

obxectos, lugares e actividades. 

 

- Petición e ofrecemento de información, instrucións, 

opinións e puntos de vista, consello, recomendacións 

e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, decisión, promesa, 

ordes, autorización e prohibición. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e 

hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Futuro con be going to 
- should / shouldn’t 
- must / mustn’t 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo 

a: 

CE 3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización textual 

(introdución do tema, desenvolvemento e 

cambio temático, e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á comprensión 

do texto, os constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente na 

comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e inferir do contexto, 

con apoio visual, os significados de palabras 

e expresións de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais convencións 

ortográficas, tipográficas e de puntuación, 

así como abreviaturas e símbolos de uso 

común (p. e . , %, ), e os seus 

significados asociados. 

 

EA3.6. Entende 

información específica 

esencial en páxinas Web e 

outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados 

sobre temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionais, ou 

do seu interese (p. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, 

unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre 

que poida reler as seccións 

difíciles. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Traballos: electrician, engineer, etc 
- Problemas de saúde e primeiros auxilios: broken 

arm, cold, etc 

- Dar opinións / Falar de traballos. 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de tarefas de 

lectura, a ortografía de palabras relacionadas con 

traballos, problemas de saúde e primeiros auxilios. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Produce textos escritos relacionados coa 

descrición dunha persoa, practicando as 

seguintes estratexias escritas de 

produción: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos. (Uso 

de dicionario, guía gramatical, obtención 

de axuda, etc). 

 

Execución 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Día Mundial da auga, 

- Heroes de diferentes persoas. 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

IL4.2.2. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA   

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAA      

UNIT 6: GOOD CITIZENS 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Policía Metropolitana. 

- A Real Policía Montada do Canadá. 

 

Funcións comunicativas: 

- Redactar a descrición persoal dunha 

persoa. 

- Completar un texto con vocabulario 

sobre traballos. 

- Copiar frases sobre un blog. 

- Escribir un verdadeiro falso sobre a 

crise global da auga. 

- Escribir un texto sobre un heroe local. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Futuro con be going to 
- should / shouldn’t 
- must / mustn’t 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente internal cohesion 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Traballos: electrician, engineer, etc 
- Problemas de saúde e primeiros 

auxilios: broken arm, cold, etc 

- Dar opinións / Falar de traballos. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con traballos,  problemas 

de saúde e primeiros auxilios. 

 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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 Unit 7: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE8 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con eventos vitais e instrumentos musicais CCL 

 Identificar información específica dun texto sobre demografía CCL 

 Entender e usar correctamente will / won’t para predicións e o primeiro condicional CCL 
 Identificar información xeral e específica na audición dun programa de radio sobre como comezar unha banda CCL 

 Pedir e dar consello sobre instrumentos musicais CCL, CSC 

 Identificar información xeral nunha enquisa de clase CCL 

 Escribir unha enquisa de clase CCL, SIE 

 Identificar información específica nun texto sobre música nas escolas CCL 

 Tendencias demográficas en distintos países CCEC 

 Facer plans de futuro SIE 

 Como empezar unha banda exitosa SIE 

 Decidir o mellor produto a comprar SIE 

 Música na escola CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, CCL, CAA 

                                                 
8Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade: eventos vitais e instrumentos 

musicais. 
  

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita dalgunhas expresións 

describindo eventos vitais. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan dous 

mozos falando das súas ambicións 

futuras. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación dun texto sobre unha 

infografía. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

instrumentos musicais. 

 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

EA1.3. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversación 

formal ou informal entre dúas ou máis 

interlocutores que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema resúltalle 

coñecido e o discurso está articulado con 

claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua.. 
 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo, directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

IL1.3.1. Presencia conversacións sobre o 

tema da unidade e extrae a información 

esencial. CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

acerca do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

UNIT 7: PLAN THE FUTURE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

cando escoitan un programa de radio. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións 

sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Música na escola nos países anglo-

parlantes. 

- Datos demográficos sobre diferentes 

países. 

- Como comezar unha banda de rock. 

- Música para xente nova en Reino 

Unido 

the UK. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar algunhas expresións 

describindo eventos vitais. 

- Escoitar a dous mozos falando dos seus 

plans de futuro. 

- Escoitar un texto sobre infografías. 

- Escoitar vocabulario sobre 

instrumentos musicais. 
- Escoitar un programa de radio. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do cotexto, con apoio visual, 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

EA1.7. Identifica a información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese articulados con 

lentitude e claridade (p. e. noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as 

imaxes axudan á comprensión. 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 

 

 

IL1.7.1. Escoita extractos de programas de 

radio ou de televisión e extrae 

información específica. CCL, CCEC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Futuro con will  / won’t 
- First conditional 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Eventos vitais: be born, get married, 

etc 
- Instrumentos musicais: acoustic guitar, 

keyboards, etc 

- Pedir e dar consello / Nunha tenda 

musical 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- will (’ll) 

 

os significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO E 

COMPETENCIA

S CLAVE 
Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con preguntar e 

dar consello nunha tenda musical, repetir vocabulario 

sobre eventos vitais, falar de instrumentos musicais, 

responder a preguntas sobre que instrumentos 

musicais queren comprar, practicando as seguintes 

estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, ao contexto e 

á canle aplicando o rexistro máis conveniente e a 

estrutura do discurso en cada caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha versión máis 

modesta) ou reaxustar a mensaxe (facendo 

concesións ao que o alumno/a quere expresar) 

despois de avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido dos 

coñecementos previos (utilizar linguaxe 

‘prefabricada’, etc.). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 

paratextuais: 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

CE2.1. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos 

que se dá, solicítase e intercámbiase 

información sobre temas  de importancia na 

vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 

persoal, educativo ou ocupacional, e 

xustifícanse brevemente os motivos de 

determinadas accións e plans, aínda que ás 

veces haxa interrupcións ou vacilaciones, 

resulten evidentes as 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 devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura 

simple e clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira primeira lingua ou outras, 

ou o uso de elementos léxicos aproximados si 

non se dispón doutros máis precisos. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

EA2.1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e con 

apoio visual (p. e. transparencias 

ou PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e responde 

a preguntas breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía 

básicas (saúdo e tratamento). 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que 

establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos 

IL2.1.3. Fala sobre 

temas 

intercurriculares, 

mostrando os seus 

coñecementos sobre os 

mesmos. 

IL2.1.4. Responde 

adecuadamente ás 

preguntas do profesor 

sobre temas familiares 

e cotiáns. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica 

diálogos sobre 

situacións cotiás 

seguindo un modelo. 

CCL, SIE 

CCL, CSC; SIE 

IL2.2.3. Practica e 

produce a pronuncia 

correcta en situacións 

cotiás de 

comunicación. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.1. Interpreta 

conversacións 

informais por parellas 

UNIT 7: PLAN THE FUTURE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO E 

COMPETENCIA

S CLAVE 
- Sinalar obxectos usando xestos ou accións que 

axuden a inferir o significado. 

 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 

- Música na escola nos países anglo-parlantes. 

- Datos demográficos sobre diferentes países. 

- Como comezar unha banda de rock. 

- Música para xente nova en Reino Unido. 

 

Funcións comunicativas: 

- Pedir e dar consello nunha tenda musical. 

- Repetir palabras relacionadas con eventos vitais. 

- Preparar e producir un diálogo sobre dicideir que 

instrumento musical queren comprar. 

- Falar sobre instrumentos musicais. 

 
Con estas actividades, o alumno practicará as 

seguintes funcións comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e abstractas de xente, 

obxectos, lugares e actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados puntuais e 

habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos futuros. 

 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións  sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas funcións 

e os patróns discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de maneira sinxela coa 

suficiente cohesión interna e coherencia con 

respecto ao contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

 

EA2.4. Toma parte nunha 

conversación formal, reunión ou 

entrevista de carácter académico 

ou ocupacional (p. e. 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 si os necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

respectando as normas 

e convencións sociais. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.3.2. Practica e 

reproduce a pronuncia 

correcta en 

conversacións 

informais. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta 

conversacións formais 

por parellas seguindo 

un modelo. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.4.3. Expresa a súa 

opinión sobre 

cuestións formais, 

respectando as 

opinións dos demais. 

CCL, CSC, SIE     
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO E 

COMPETENCIA

S CLAVE 
- Petición e ofrecemento de información, instrucións, 

opinións e puntos de vista, consello, recomendacións 

e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, decisión, promesa, 

ordes, autorización e prohibición. 

 

- Establecemento e mantemento da comunicación e 

organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple be: afirmativa, negativa, interrogativa e 

respostas breves 
- there was / there were 
- Past simple: verbos regulares en afirmativo 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

- Eventos vitais: be born, get married, etc 
- Instrumentos musicais: acoustic guitar, keyboards, 

etc 

- Pedir e dar consello / Nunha tenda musical 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entonación. 

- will (’ll) 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o 

acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se dependa en 

gran medida da actuación do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do tipo de 

tarefa e tema da unidade: eventos vitais e 

instrumentos musicais. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura dun 

texto infográfico sobre información estatística. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais), ao 

ler un texto sobre música nas escolas. 

- Formulación de hipótese en contido e contexto 

sobre lecturas demográficas nos seus países. 

-Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paralingüísticos, 

utilizando imaxes para predicir o contido dun 

gráfico sobre unha enquisa da clase. 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando len un 

texto sobre comprar un instrumento musical. 

CE 3.1. 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 relevantes para os propios 

estudos e ocupacións, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un léxico de uso 

común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e 

de traballo, actividades de lecer, 

incluídas manifestacións artísticas como 

a música ou o cine), condicións de vida 

EA3.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de revistas 

ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e 

relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, 

académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que 

se lle informa sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas ou 

unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información 

específica esencial en páxinas 

Web e outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese 

(p. e. sobre un tema curricular, 

un programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o medio 

ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMST, CCEC 

 

 

 

 

 

 

UNIT 7: PLAN THE FUTURE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos seguintes temas: 
- Música na escola nos países anglo-parlantes. 

- Datos demográficos sobre diferentes países. 

- Como comezar unha banda de rock. 

- Música para xente nova en Reino Unido 

the UK. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un texto infográfico sobre información 

estatística. 

- Ler un texto sobre música nas escolas. 

- Ler demografías dos seus países. 

- Ler un texto sobre comprar un instrumento 

musical. 

- Ler un gráfico sobre unha enquisa escolar. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará as 

seguintes funcións comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e abstractas de 

xente, 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, 

instrucións, opinións e puntos de vista, consello, 

recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, decisión, 

promesa, ordes, autorización e prohibición. 

(contorna, estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, no 

traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes e 

a organización de estruturas sintácticas 

de uso frecuente na comunicación 

escrita, así como os seus significados 

asociados (p. e. estrutura interrogativa 

para facer unha suxestión. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

 

EA3.7. Comprende o esencial 

(p. e. en lecturas para mozas) de 

historias de ficción breves e ben 

estruturadas e faise unha idea do 

carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e 

do argumento 

IL3.7.1. Le historias, contos, extractos de 

novelas, ensaios, narracións, etc. e 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Establecemento e mantemento da comunicación e 

organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple be: afirmativa, negativa, interrogativa 

e respostas breves 
- there was / there were 
- Past simple: verbos regulares en afirmativo 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo 

a: 

- Eventos vitais: be born, get married, etc 
- Instrumentos musicais: acoustic guitar, 

keyboards, etc 

- Pedir e dar consello / Nunha tenda musical 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de tarefas de 

lectura, a ortografía de palabras relacionadas con 

eventos vitais e instrumentos musicais. 

 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas e 

de puntuación, así como abreviaturas e 

os seus significados asociados. 

 

 
 

 

UNIT 7: PLAN THE FUTURE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos relacionados cos 

resultados dunha enquisa de clase, 

practicando as seguintes estratexias 

escritas de produción:: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos. (Uso 

de dicionario, guía gramatical, obtención 

de axuda, etc). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Música na escola nos países anglo-

parlantes. 

- Datos demográficos sobre diferentes 

países. 

- Como comezar unha banda de rock. 

- Música para xente nova en Reino 

Unido 

the UK. 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

EA4.5. Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén o contacto 

social (p. e., con amigos noutros países), 

intercámbiase información, descríbense 

en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a vitoria 

nunha competición); danse instrucións, 

fanse e aceptan ofrecementos e 

suxestións (p. e. cancélanse, confirman 

ou modifican unha invitación ou uns 

plans), e exprésanse opinións de maneira 

sinxela. 

 

EA4.6. Escribe correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a institucións 

públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou dando a 

información requirida de maneira sinxela 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.4. Escribe historias de ficción, 

extractos de novelas, ensaios, narracións 

incluíndo información detallada. CCL, 

CEEC, SIE        

 

 

 

 

 

 

IL4.5.3. Escribe sobre as súas propias 

opinións, fai suxestións, ofrecementos, 

etc. de forma educada. CCL, CSC SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir un diálogo personalizado 

sobre música nas escolas. 

- Completar unha lista cos instrumentos 

musicais correctos. 

- Escribir palabras sobre eventos vitais. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, 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, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple be: afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente internal cohesion 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

e observando as convencións formais e 

normas de cortesía básicas. 

 

 

 

 

IL4.6.3. Solicita información formal de 

maneira educada. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- there was / there were 
- Past simple: verbos regulares en 

afirmativo 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Eventos vitais: be born, get married, 

etc 
- Instrumentos musicais: acoustic guitar, 

keyboards, etc 

- Pedir e dar consello / Nunha tenda 

musical 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con eventos vitais e 

instrumentos musicais. 

 

 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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Unit 8: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE9 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con materiais, colectores e animais en perigo CCL 

 Identificar información específica dun artigo de xornal sobre como as correntes oceánicas moven lixo  CCL 

 Entender e utilizar correctamente o present perfect CCL 

 Entender e usar correctamente ever, never e o present perfect CCL 
 Identificar infomación específica dun anuncio radiofónico para adoptar animais en perigo  CCL 

 Pedir e dar direccións CCL, CSC 

 Identificar o contido dun parágrafo nun concursoCCL 

 Escribir unha pregunta de concurso CCL, SIE 

 Identificar información específica nun texto sobre ciclismo no Reino Unido CCL 

 Correntes oceánicas CMCT 

 Adoptar animais en perigo CSC, SIE 

 Limpeza de praias CSC, SIE 

 Ciclismo no Reino Unido CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, CCL, CAA 

                                                 
9Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e sobre o tema da unidade: 

materiais, colectores e animais en perigo. 
 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante a escoita 

dun texto sobre adoptar un animal en 

perigo. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles 

relevantes) cando escoitan a alumnos/as 

falando dun texto sobre materiais e 

colectores. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar unha 

gravación sobre  to artigo de revista. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos usando 

imaxes, para predicir o contido dun texto 

sobre animais en perigo. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

escoitar un texto sobre  reciclaxe na escola. 

 

 CE1.1.Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos orais 

breves e ben estruturados, transmitidos 

de viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a velocidade lenta ou 

media, nun rexistro formal, informal ou 

neutro, e que versen sobre asuntos 

cotiáns en situacións habituais ou sobre 

temas xerais ou do propio campo de 

interese nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de lecer), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo, directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

IL1.2.2. Escoita  e entende as preguntas 

do profesor sobre temas familiares e 

cotiáns. CCL 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

acerca do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

UNIT 8: OUR WORLD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 

- Ciclismo no Reino Unido. 

- Polución oceánica causada por plástico. 

by plastic. 

- Un test de personalidade baseado en 

diferentes animais. 

- Iniciativas de limpeza voluntaria. 

- Semana nacional da bicicleta. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar un texto sobre adoptar un animal 

en perigo. 

- Escoitar vocabulario sobre materiais e 

colectores. 

- Escoitar un artigo de revista. 

- Escoitar un texto sobre animais en perigo. 

- Escoitar un diálogo sobre reciclaxe na 

escola. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e abstractas 

de xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

condicións de vida (contorna, estrutura 

social), relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto 

os coñecementos sobre os constituíntes 

e a organización de patróns sintácticos 

e discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiás e a 

temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

EA1.7. Identifica a información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese articulados con 

lentitude e claridade (p. e. noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as 

imaxes axudan á comprensión. 

 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 

 

IL1.7.1. Escoita extractos de programas de 

radio ou de televisión e extrae 

información específica. CCL, CCEC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect: afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves. 
- ever en preguntas  en present perfect e 

never en declaracións  en present perfect 
 
Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Materiais e colectores: aluminium, cotton, 

box, 
jar, etc 
- Animais en perigo: dolphin, elephant, 

leopard, etc 

- Dar direccións / Carreira en bicicleta 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entonación. 

- Contraccións: ’ve e ’s 

 

 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

cotexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de 

uso común, e recoñecer os significados 

e intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con dar 

direccións, materiais e colectores, animais 

en perigo, falar sobre unha carreira 

ciclista, practicando as seguintes 

estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas principais 

e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo adecuadamente 

e axustándose, no seu caso, aos modelos e 

fórmulas de cada tipo de texto. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

 CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas  de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 

ocupacional, e xustifícanse brevemente os 

motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilaciones, resulten evidentes as 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 devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira primeira lingua 

ou outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

EA2.1. Fai presentacións breves 

e ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde a 

preguntas breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía 

básicas (saúdo e tratamento). 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que 

establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos 

IL2.1.2. Fala sobre temas 

socioculturais, mostrando respecto 

cara a outras culturas. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situacións cotiás seguindo un 

modelo. CCL, SIE 

IL2.2.3. Practica e produce a 

pronuncia correcta en situacións 

cotiás de comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.3.2. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en conversacións 

informais. CCL, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Ciclismo no Reino Unido. 

- Polución oceánica causada por plástico. 

- Un test de personalidade baseado en 

diferentes animais. 

- Iniciativas de limpeza voluntaria. 

- Semana nacional da bicicleta. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre dar 

direccións. 

- Intercambiar información sobre 

materiais e colectores. 

- Preparar e producir un diálogo sobre 

animais en perigo. 

- Preparar e facer unha actividade oral con 

vocabulario relacionado con materiais e 

colectores. 

- Falar dunha volta en bicicleta. 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións  sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas 

funcións e os patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición conectores 

e marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

 

EA2.4. Toma parte nunha 

conversación formal, reunión ou 

entrevista de carácter 

académico ou ocupacional (p. e. 

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 si os 

necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións 

formais por parellas seguindo un 

modelo. CCL, SIE, CSC 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as 

opinións dos demais. CCL, CSC, SIE     
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, 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, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect: afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves. 
- ever en preguntas en present perfect e 

never en declaracións en present perfect 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Materiais e colectores: aluminium, 

cotton, box, 
jar, etc 
- Animais en perigo: dolphin, elephant, 

leopard, etc 

- Dar direccións / Carreira en bicicleta 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Contraccións: ’ve e ’s 

 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente 

o acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que 

se dependa en gran medida da actuación do 

interlocutor. 

 



163 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do tipo de 

tarefa e tema da unidade: materiais, colectores e 

animais en perigo. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura de 

artigo de revista about objects lost at sea. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais), 

ao ler un text about Ciclismo no Reino Unido. 

- Formulación de hipótese sobre o contido e o 

contexto, antes de ler un texto sobre what their 

schools do e for the neighbourhood. 

- Inferencia e formulación de hipótese de 

significados, baseados na comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes para predicir o 

contido dun texto sobre a bike week. 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando len un 

texto sobre a competition entry. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos 

e ocupacións, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.3. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato na que se 

fala dun mesmo; descríbense persoas, 

obxectos e lugares; nárranse 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e 

exprésanse sentimentos, desexos e  

opinións sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.5. Capta as ideas principais de 

textos xornalísticos breves en calquera 

soporte si os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos vehiculan gran 

parte da mensaxe. 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 
 

 

 

 

 

PI3.3.3. Reads persoal opinions, 

expression of feelings, wishes etc. e 

compares them to their own. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

UNIT 8: OUR WORLD 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos seguintes temas: 
- Ciclismo no Reino Unido. 

- Polución oceánica causada por plástico. 

- Un test de personalidade baseado en diferentes 

animais. 

- Iniciativas de limpeza voluntaria. 

- Semana nacional da bicicleta. 

 

Funcións comunicativas: 

- Read artigo de revista about objects lost at sea. 

- Ler un texto sobre Ciclismo no Reino Unido. 

- Ler un texto sobre what their schools do e for 

the neighbourhood. 

- Ler un texto sobre a bike week. 

- Ler un texto sobre a competition entry. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará as 

seguintes funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións sociais e 

persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e abstractas de 

xente, 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, 

instrucións, opinións e puntos de vista, consello, 

recomendacións e avisos. 

de lecer, incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o 

cine), condicións de vida 

(contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas 

institucións), e convencións 

sociais (costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente 

relativos á organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación 

escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión. 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.5.1. Le artigos de prensa, revistas, 

páxinas web, etc., e analiza a información. 

CCL, CMCT, CEEC 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais  e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Establecemento e mantemento da comunicación 

e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect: afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves. 
- ever en preguntas  en present perfect e never en 

declaracións  en present perfect 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Materiais e colectores: aluminium, cotton, box, 
jar, etc 
- Animais en perigo: dolphin, elephant, leopard, 

etc 

- Dar direccións / Carreira en bicicleta 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de tarefas de 

lectura, a ortografía de palabras relacionadas con 

materiais, colectores e animais en perigo. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras 

e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de 

seus significados asociados. 

 

UNIT 8: OUR WORLD 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Produce textos escritos relacionados cun 

concurso sobre plans de acción no 

barrio, practicando as seguintes 

estratexias escritas de produción: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos. (Uso 

de dicionario, guía gramatical, obtención 

de axuda, etc). 

 

Execución 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Ciclismo no Reino Unido. 

- Polución oceánica causada por 

plástico. 

- Un test de personalidade baseado en 

diferentes animais. 

- Iniciativas de limpeza voluntaria. 

- Semana nacional da bicicleta. 

 

Funcións comunicativas: 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

EA4.6. Escribe correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a institucións 

públicas ou privadas ou entidades 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA   
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Escribir un pequeno artigo nun formato 

convencional sobre a súa cidade. 

- Escribir unha pregunta de concurso 

sobre un plan de acción no seu barrio. 

- Copiar e completar unha táboa sobre 

animais en perigo. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, 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, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect: afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves. 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente internal cohesion 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

comerciais, solicitando ou dando a 

información requirida de maneira sinxela 

e observando as convencións formais e 

normas de cortesía básicas texts. 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAA      

 

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. 

de carácter formal seguindo un modelo. 

CCL, CEEC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- ever en preguntas  en present perfect e 

never en declaracións  en present perfect 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Materiais e colectores: aluminium, 

cotton, box, 
jar, etc 
- Animais en perigo: dolphin, elephant, 

leopard, etc 

- Dar direccións / Carreira en bicicleta 

 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con materiais, colectores e 

animais en perigo. 

 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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Unit 9: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE10 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con CCL.    

 Identificar información específica nun texto de feitos sobre a historia dos xogos de mesaCCL 

 Entender e usar correctamente a gramática de todo o libro CCL 

 Identificar información específica nunha audición sobre os plans de futuro nunha conversación CCL 

 Expresar preferencias concernentes a que actividades facerCCL, CSC 

 Identificar información específica nun correo electrónico persoal CCL 

 Escribir un correo electrónico describindo a túa vida e os teus plans CCL, SIE 

 Identificar información específica na text about Praias no Reino UnidoCCL 

 A historia dos xogos de mesa CCEC 

 Praias no Reino UnidoCCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, CCL, CAA 

                                                 
10Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade: xogar con xogos e lugares a 

visitar. 
 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita de conversación 

informal entre dúas persoas falando de 

temas familiares cotiáns. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan a 

alumnos/as falando de vocabulario sobre 

xogar con xogos. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre unha breve 

conversación de dúas persoas 

adiviñando xogos. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

lugares a visitar. 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo, directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

IL1.2.2. Escoita  e entende as preguntas 

do profesor sobre temas familiares e 

cotiáns. CCL 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

acerca do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

UNIT 9: HAVING FUN 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

escoitar un texto sobre a historia dos 

xogos de mesa. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Diferentes praias en Reino Unido. 

- Os xogos: senet / backgammon / chess 

/ 

Monopoly. 

- Lugares a visitar en Gran Bretaña. 

- Ideas para actividades de fin de curso. 

-  As mellores praias no Reino Unido, 

Newquay, Blackpool. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar conversación informal entre 

dúas persoas falando de temas familiares 

cotiáns. 

- Escoitar vocabulario sobre xogar con 

xogos. 

- Escoitar un a breve conversación sobre 

dúas persoas adiviñando xogos. 

- Escoitar un texto sobre a historia dos 

xogos de mesa. 

- Escoitar un texto oral sobre lugares a 

visitar. 

 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do cotexto, con apoio visual, 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Repaso de tempos verbais: present, 

past, future 
- Expresións de tempo con diferentes 

tempos verbais 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Xogar con xogos: beat, cheat, etc 
- Lugares a visitar: art gallery, castle, 

etc 

- Expresar preferencias / Nun 

campamento de verán 

os significados de palabras e expresións de 

uso menos frecuente ou máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- A diferenza na pronuncia do Present 

simple e Past simple dos verbos 

regulares. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados cun 

diálogo informal cara a cara expresando 

preferencias, repetir vocabulario sobre  

xogos, repetir vocabulario sobre  lugares a 

visitar, un diálogo sobre os seus lugares 

favoritos para ir, facer unha actividade oral 

sobre un campamento de verán 

Practicando as seguintes estrategias orais de 

produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, ao 

contexto e á canle aplicando o rexistro máis 

conveniente e a estrutura do discurso en 

cada caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha versión 

máis modesta) ou reaxustar a mensaxe 

(facendo concesións ao que o alumno/a 

quere expresar) despois de avaliar as 

dificultades e os recursos existentes. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido dos 

coñecementos previos (utilizar linguaxe 

‘prefabricada’, etc.). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas  de importancia na vida cotiá e 

asuntos coñecidos ou de interese persoal, 

educativo ou ocupacional, e xustifícanse 

brevemente os motivos de determinadas 

accións e plans, aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilaciones, resulten 

evidentes as 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 

devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira primeira 

lingua ou outras, ou o uso de elementos 

EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. transparencias 

ou PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 

 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, 

as compras e o lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

nas que establece contacto 

IL2.1.1. Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da unidade seguindo 

un exemplo. CCL, SIE 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.3.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais  da 

unidade. CCL, SIE, CAA    

 

 

UNIT 9: HAVING FUN 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Diferentes praias en Reino Unido. 

- Os xogos: senet / backgammon / chess / 

Monopoly. 

- Lugares a visitar en Gran Bretaña. 

- Ideas para actividades de fin de curso 

-  As mellores praias no Reino Unido, 

Newquay, Blackpool. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

expressing preferencias. 

- Repetir palabras sobre xogos. 

- Repetir palabras sobre lugares a visitar 

- Preparar e producir un diálogo sobre os 

seus lugares favoritos. 

léxicos aproximados si non se dispón 

doutros máis precisos. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións  sociais, 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns discursivos 

de uso máis frecuente para organizar o texto 

de maneira sinxela coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

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. 

 

EA2.4. Toma parte nunha 

conversación formal, 

reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional (p. e. 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 si os necesita . 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en conversacións formais. CCL, 

SIE 

IL2.4.4 Mostra acordo ou desacordo con 

diferentes opinións dunha maneira 

respectuosa. CCL, SIE, CSC 



176 

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Preparar e producir un texto oral sobre un 

campamento de verán. 

 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresión de desexo, intención, decisión, 

promesa, ordes, autorización e prohibición. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa e os seus opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Repaso de tempos verbais: present, past, 

future 
- Expresións de tempo con diferentes 

tempos verbais 
 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Xogar con xogos: beat, cheat, etc 
- Lugares a visitar: art gallery, castle, etc 

conectores e marcadores conversacionais 

frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 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. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara 

e intelixible, aínda que ás veces resulte 

evidente o acento estranxeiro, ou se cometan 

erros de pronuncia esporádicos sempre que 

non interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo 

en ocasións o discurso para buscar 

expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a comunicación en 

situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

 

 

 

 

 



177 

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresar preferencias / Nun campamento 

de verán 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entonación. 

- A diferenza na pronuncia do Present 

simple e Past simple dos verbos regulares 

 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 

que se dependa en gran medida da actuación 

do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión:   
- Mobilización de información previa do tipo 

de tarefa e tema da unidade: xogar con xogos 

e lugares a visitar. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura de 

texto de feitos sobre a historia dos xogos de 

mesa. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos 

principais), ao ler un texto sobre praias no 

Reino Unido. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto, antes de ler frases sobre lugares a 

visitar. 

-Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun correo electrónico. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades de 

lecer, incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o cine), 

EA3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro escolar, un 

lugar público ou unha zona de lecer). 

 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

IL3.1.1. Le instrucións, indicacións, 

carteis, fichas informativas, etc. e 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Le cartas, e-mails, faxes, etc. de 

carácter formal e extrae información 

específica. CCL, CEEC 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

UNIT 9: HAVING FUN 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando len 

un texto sobre un campamento de verán. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 
- Diferentes praias en Reino Unido. 

- Os xogos: senet / backgammon / chess / 

Monopoly. 

- Lugares a visitar en Gran Bretaña. 

- Ideas para actividades de fin de curso 

-  As mellores praias no Reino Unido, 

Newquay, Blackpool. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler unt exto de feitos sobre a historia dos 

xogos de mesa. 

- Ler un texto sobre praias no Reino Unido. 

- Ler frases sobre lugares a visitar. 

- Ler un texto sobre un campamento de verán. 

- Ler un correo electrónico. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida 

e conxectura. 

 

-Expresión de desexo, intención, decisión, 

promesa, ordes, autorización e prohibición. 

 

condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, 

no traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, 

e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión. 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns 

e a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do contexto, con 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMST, CCEC 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais  e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Repaso de tempos verbais: present, past, 

future 
- Expresións de tempo con diferentes tempos 

verbais 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Xogar con xogos: beat, cheat, etc 
- Lugares a visitar: art gallery, castle, etc 

- Expresar preferencias / Nun campamento de 

verán 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas con xogar con xogos e lugares a 

visitar. 

 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso 

común (p. e . , %, ), e os seus 

significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos relacionados cun 

correo electrónico dando información 

sobre eles mesmos, practicando as 

seguintes estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

  

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

IL4.2.2. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA   

UNIT 9: HAVING FUN 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Diferentes praias en Reino Unido. 

- Os xogos: senet / backgammon / chess 

/ 

Monopoly. 

- Lugares a visitar en Gran Bretaña. 

- Ideas para actividades de fin de curso 

-  As mellores praias no Reino Unido, 

Newquay, Blackpool. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir un correo electrónico dando 

información persoal. 

- Escribir vocabulario correcto sobre 

lugares a visitar. 

- Escribir frases sobre preferencias. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente internal cohesion 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición 

conectores e marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

EA4.5. Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén o contacto 

social (p. e., con amigos noutros países), 

intercámbiase información, descríbense 

en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a vitoria 

nunha competición); danse instrucións, 

fanse e aceptan ofrecementos e 

suxestións (p. e. cancélanse, confirman 

ou modifican unha invitación ou uns 

plans), e exprésanse opinións de maneira 

sinxela. 

 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAA      

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 

 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 

postais, etc. de carácter persoal seguindo 

un modelo. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Repaso de tempos verbais: present, 

past, future 
- Expresións de tempo con diferentes 

tempos verbais 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Xogar con xogos: beat, cheat, etc 
- Lugares a visitar: art gallery, castle, 

etc 

- Expresar preferencias / Nun 

campamento de verán 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con xogar con xogos e 

lugares a visitar. 

 

 

 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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4. B) ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

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

for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if); estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporais (while). 

- Afirmación (affirmative sentences) 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, nobody, nothing). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?). 

- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 

simple and continuous + Adv.). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually) (start –ing). 

- Expresión da modalidade: factualidad (declarative sentences); capacidade (can); posibilidade/probabilidade (may; perhaps); necesidade (must; need; 

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

- Expresión da existencia (e. g. there will be); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative; determiners); a calidade (e. g. 

good at maths; bad at geography). 

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a 

little). 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early), duration (from…to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 

- Identificación persoal; 

-Vivenda, fogar e contorna; 

-Actividades da vida diaria; 

-Familia e amigos; 

-Traballo e ocupacións; 

-Tempo libre, lecer e deporte; 

-Viaxes e vacacións; 

-Saúde e coidados físicos; 

-Educación e estudo; 

-Compras e actividades comerciais; 

-Alimentación e restauración; 

-Transporte; lingua e comunicación; 

-Medio ambiente, clima e contorna natural; 

-Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 
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    3.2 3ºESO 

 

Starter unit: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE11 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con lugares dunha cidade, eventos vitais, traballos, equipamento informático, linguaxe da aula e 

linguaxe descritiva da personalidade e sentimentos CCL,CCEC,CAA,SIE 

 Entender, contrastar, revisar e usar correctamente gramática relacionada con   to be, o present simple, have got, countable e uncountable nouns, there is / there are, some / 

any, can, be going to, o present continuous, o past simple e preguntas e respostas CCL, CAA 
 Revisar o present continuous para planificacións futuras CCL, CAA 

 Identificar información específica a través dunha audición sobre tres acodes presentándose a eles mesmos. CCL 

 Usar a linguaxe funcional adecuado para presentarse a eles mesmos e falar da escola CCL,CSC 

 

 

 

 
 

                                                 
11  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade: presentacións. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan a tres 

acodes presentándose. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre Presentacións e un 

diálogo falado sobre a escola. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

xente presentándose a eles mesmos.. 

 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

cando escoitan un diálogo sobre a 

escola. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta e 

clara (p. e. 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. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

 

 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 

 

 

 

 

STARTER UNIT 
 



188 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 

-  Xente presentándose a eles mesmos.. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar a alguén presentándose. 

- Escoitar a persoas falando sobre a 

escola. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Be, o present simple, have got, 

countable and uncountable nouns, there 

is / there are, some / any, can, be going 

to, the present continuous, o past simple 

e preguntas e respostas. 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Lugares nunha cidade. 

- Eventos vitais. 

- Traballos. 

- Equipamento informático. 

- Sentimentos. 

- A aula. 

- A escola. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Mostra interese en aprender a través de 

tarefas auditivas a pronuncia de palabras 

relacionadas con xente presentándose 

eles mesmos. 

 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS 

CRAVE 
Estratexias de produción:: 

Producir textos orais relacionados con 

presentacións e falar sobre a escola. 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, distinguindo a 

súa idea ou ideas principais e a súa estrutura 

básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, aos modelos e 

fórmulas de cada tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido dos 

coñecementos previos (utilizar linguaxe 

‘prefabricada’, etc.). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 

paratextuais : 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Sinalar obxectos usando xestos ou accións 

que axuden a inferir o significado 

 

CE2.1. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono 

ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 

informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre temas 

de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou 

de interese persoal, educativo ou ocupacional, e 

xustifícanse brevemente os motivos de 

determinadas accións e plans, aínda que ás veces 

haxa interrupcións ou vacilacións, resulten 

evidentes as pausas e a reformulación para 

organizar o discurso e seleccionar expresións e 

estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 

veces que se lle repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para producir textos orais monolóxicos 

ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, 

utilizando, entre outros, procedementos como a 

adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua 

ou outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

1. EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual 

(p. e. transparencias ou 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía 

básicas (saúdo e tratamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.1.1. Fai presentacións 

simples relacionadas co 

tema da unidade seguindo 

un exemplo. CCL, SIE 

 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, 

mostrando os seus 

coñecementos sobre os 

mesmos. 

 

 

 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos 

sobre situacións cotiás 

seguindo un modelo. CCL, 

SIE 

 

IL2.2.2. Practica saúdos, 

presentacións, etc. de 

forma educada. CCL, 

CSC; SIE 

 

IL2.2.3. Practica e produce 

a pronuncia correcta en 

situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

STARTER UNIT 
 



191 

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS 

CRAVE 
- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

-  Xente presentándose eles mesmos. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

presentación de persoas. 

- Preparar e producir un diálogo oral sobre: A 

escola. 

 

 

 

 

 

 
Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

 

- Iniciación e mantemento de relacións sociais 

e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e abstractas de 

xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, comportamento 

e convencións  sociais, actuando coa debida 

propiedade e respectando as normas de cortesía 

máis importantes nos contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 

máis comúns de devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para organizar o 

texto de maneira sinxela coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estruturas sintácticas de uso habitual, e empregar 

para comunicarse mecanismos sinxelos o bastante 

axustados ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, espacial e 

temporal,  conectores e marcadores conversacionais 

frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para 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. 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que 

establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece , 

pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

 

EA1.4. Comprende, nunha 

conversación informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións sobre asuntos prácticos 

da vida diaria e sobre temas do 

seu interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e 

directamente e si o interlocutor 

está disposto a repetir ou 

reformular o devandito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.4. Utiliza a linguaxe 

xestual para favorecer a 

comunicación en 

situacións cotiás. CCL, 

CAA 

 

IL2.3.5. Fai preguntas aos 

seus compañeiros, 

respectando as 

convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta 

conversacións formais por 

parellas seguindo un 

modelo. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS 

CRAVE 
- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Be, o present simple, have got, countable e 

uncountable nouns, there is / there are, some / 

any, can, be going to, o present continuous, o 

past simple e preguntas e respostas. 
 

 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo 

a: 

- Lugares nunha cidade. 

- Eventos vitais. 

- Traballos. 

- Equipamento informático. 

- Sentimentos. 

- A aula. 

- A escola. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

- Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas orais, a pronuncia de palabras 

relacionadas con: xente presentándose a eles 

mesmos, e a escola . 

 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o 

acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non interrompan 

a comunicación, e os interlocutores teñan que 

solicitar repeticións de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de palabras e 

fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente 

en breves intercambios en situacións habituais e 

cotiás, interrompendo en ocasións o discurso para 

buscar expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a comunicación en situacións 

menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que se dependa en gran 

medida da actuación do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa do 

tipo de tarefa e tema da unidade. 

Revisión do apreso anteriormente. 

- Distinción entre tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, 

puntos principais), mentres len sobre 

xente presentándose a eles mesmos. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de ler un texto sobre a 

escola . 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

cando len un texto sobre xente sendo 

presentada e extraer información 

específica. 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 

-  Xente presentándose eles mesmos. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a música ou 

o cine), condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións interpersoais 

EA3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro escolar, un 

lugar público ou unha zona de lecer). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

 

 

 

 

 

IL3.1.2. Le e identifica información básica 

e instrucións nos enunciados dos 

exercicios. CCL 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.7. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.7.1. Le historias, contos, extractos de 

novelas, ensaios, narracións, etc. e 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 

STARTER UNIT 
 



194 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

Funcións comunicativas: 

- Lectura dun diálogo sobre xente 

falando sobre a escola. 

- Lectura dun texto sobre presentación 

de persoas. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Be, o present simple, have got, 

countable and uncountable nouns, there 

is / there are, some / any, can, be going 

to, o present continuous, o past simple e 

preguntas e respostas. 
 

(entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes e a 

organización de estruturas sintácticas de 

uso frecuente na comunicación escrita, así 

como os seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer unha 

suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Lugares nunha cidade. 

- Eventos vitais. 

- Traballos. 

- Equipamento informático. 

- Sentimentos. 

- A aula. 

- A escola. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostra interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas con persoas 

presentádose a si mesmas e a escola. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), e os 

seus significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos escritos relacionados con 

xente presentándose eles mesmos. Coa 

escola, practicando as seguintes 

estratexias escritas de produción: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe  “prefabricado”, etc.) 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 

-  Xente presentándose eles mesmos. 

 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.4.4. Escribe historias de ficción, 

extractos de novelas, ensaios, narracións 

incluíndo información detallada. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Funcións comunicativas: 

- Escribir sobre xente presentándose eles 

mesmos. 

- Escribir sobre a escola . 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Be, the present simple, have got, 

countable and uncountable nouns, there 

is / there are, some / any, can, be going 

to, o present continuous, o past simple e 

preguntas e respostas. 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Lugares nunha cidade. 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Eventos vitais. 

- Traballos. 

- Equipamento informático. 

- Sentimentos. 

- A aula. 

- A escola. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con xente presentándose a 

si mesmos e a escola. 

 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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Unit 1: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE12 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con actividades de tempo libre e para describir o carácter CCL 

 Identificar o contido xeral e extraer información específica de   un artigo de revista sobre un proxecto de vídeo online sobre os adolescentes e as súas habitacións. CCL 

 Entender, contrastar e usar correctamente, estruturas gramaticais relacionadas co presente. CCL, CAA 

 Usar correctamente o xerundio despois dos verbos de preferencia e das preposicións. CCL 

 Identificar información específica a través dunha audición sobre os hobbies de xente famosa. CCL 

 Utilizar a linguaxe funcional apropiado para facer suxestións CCL, CSC 

 Escribir un perfil persoal CCL, SIE, CCEC 

 Identifica información específica dun texto sobre o torneo de tenis de Wimbledon CCL 

 Aprender sobre un proxecto sociolóxicamente interesante CCEC 

 Aprender sobre o torneo de tenis de Wimbledon CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extraDC, CCL, CAA 

 

 

                                                 
12  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade: Actividades de tempo libre. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante escóitaa dun texto sobre os 

hobbies de xente famosa. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan a 

alumnos/as falando das súas actividades 

de tempo libre. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre  ao torneo de tenis 

de Wimbledon. 
 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

os espazos favoritos dos adolescentes. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

UNIT 1: MY INTERESTS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

escoitar un texto sobre actividades de 

tempo libre. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 

- Actividades de tempo libre. 

- Afeccións dos famosos. 

- Eventos culturais e deportivos 

tradicionais noutros países. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar a adolescentes falando do seu 

espazo favorito. 

- Escoitar eventos deportivos. 

- Escoitar un diálogo sobre actividades 

de tempo libre. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple para rutinas e hábitos 

con adverbios de frecuencia. 
- Present continuous para accións que 

suceden agora con expresións temporais. 

- O Xerundio despois de verbos de 

preferencia e preposicións. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades de tempo libre: chat 

online, facer voluntariado, etc. 
- Adxectivos sobre carácter: 

adventurous, cautious, etc. 
- Facer suxestións / Unha tarde en casa. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Os sons /ɒ/ /ɔː/ e /əʊ/. 

 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos orais relacionados con 

información persoal, participar nun diálogo 

informal cara a cara, intercambiando 

información persoal, falando de países e 

nacionalidades, falando sobre como facer 

amigos e falando deles mesmos, practicando 

con todo iso as seguintes estratexias de 

produción oral: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, ao 

contexto e á canle aplicando o rexistro máis 

conveniente e a estrutura do discurso en cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha versión 

máis modesta) ou reaxustar a mensaxe 

(facendo concesións ao que o alumno/a quere 

expresar) despois de avaliar as dificultades e 

os recursos existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais : 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono ou 

outros medios técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, cunha linguaxe 

sinxela, nos que se dá, solicítase e 

intercámbiase información sobre 

temas de importancia na vida cotiá e 

asuntos coñecidos ou de interese 

persoal, educativo ou ocupacional, e 

xustifícanse brevemente os motivos 

de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións 

ou vacilacións, resulten evidentes as 

pausas e a reformulación para 

organizar o discurso e seleccionar 

expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás 

veces que se lle repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para 

producir textos orais monolóxicos ou 

dialóxicos breves e de estrutura 

simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a 

adaptación da mensaxe a patróns da 

primeira lingua ou outras, ou o uso de 

EA2.1. Fai presentacións breves 

e ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde a 

preguntas breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía 

básicas (saúdo e tratamento). 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que 

establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece , 

pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

 

IL2.3.2. Practica e produce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais da 

unidade. CCL, SIE, CAA 

 

UNIT 1: MY INTERESTS 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

- Usar linguaxe   corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 
Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Actividades de tempo libre. 

- Afeccións dos famosos. 

- Eventos culturais e deportivos tradicionais 

noutros países. 

 

 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

actividades de tempo libre. 

- Intercambiar información de si mesmos. 

- Preparar e producir un diálogo sobre unha 

tarde en casa. 

 
Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e abstractas 

de xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

 

elementos léxicos aproximados si 

non se dispón doutros máis precisos. 

CE2.3. Incorporar á produción do 

texto oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións 

sociais, actuando coa debida 

propiedade e respectando as normas 

de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estruturas 

sintácticas de uso habitual, e 

empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

 

 

 

 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha 

conversación informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións sobre asuntos prácticos 

da vida diaria e sobre temas do 

seu interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e 

directamente e si o interlocutor 

está disposto a repetir ou 

reformular o devandito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as convencións 

sociais. CCL, SIE, CSC 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida 

e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple para rutinas e hábito con 

adverbios de frecuencia. 
- Present continuous para accións que suceden 

agora con expresións temporais. 

- O Xerundio despois de verbos de 

preferencia e preposicións. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades de tempo libre, chat online, 

facer voluntariado, etc. 
- Adxectivos sobre carácter: adventurous, 

cautious, etc. 
- Facer suxestións / Unha tarde en casa. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

- Os sons /ɒ/ /ɔː/ e /əʊ/. 

 

axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipses, deixes persoal, espacial e 

temporal,  e conectores e marcadores 

conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente para 

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. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de 

maneira clara e intelixible, aínda que 

ás veces resulte evidente o acento 

estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que 

non interrompan a comunicación, e 

os interlocutores teñan que solicitar 

repeticións de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos 

de palabras e fórmulas para 

desenvolverse de maneira suficiente 

en breves intercambios en situacións 

habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar 

expresións, articular palabras menos 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

frecuentes e reparar a comunicación 

en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela 

en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

xestos simples para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que se 

dependa en gran medida da actuación 

do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o 

tema da unidade: Actividades de tempo libre 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura 

dun texto sobre un proxecto de vídeo online 

sobre adolescentes e os seus dormitorios. 

- Distinción entre tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, 

puntos principais), mentres len sobre o torneo 

de tenis de Wimbledon. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto antes de ler un texto sobre eventos 

deportivos famosos. 

-Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto sobre 

adolescentes e as súas habitacións. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades de 

lecer, incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o cine), 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.5. Capta as ideas principais de 

textos xornalísticos breves en calquera 

soporte si os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos vehiculan gran 

parte da mensaxe. 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Le artigos de prensa, revistas, 

páxinas web, etc., e analiza a información. 

CCL, CMCT, CEEC 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

 

UNIT 1: MY INTERESTS 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando len 

un texto sobre Wimbledon. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Actividades de tempo libre. 

- Afeccións dos famosos. 

- Eventos culturais e deportivos tradicionais 

noutros países. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un artigo de revista sobre o espazo 

favorito dos adolescentes. 

- Ler un texto sobre actividades de tempo 

libre. 

- Ler un perfil persoal. 

- Ler un texto sobre eventos deportivos 

famosos.. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

- Descrición de calidades físicas e abstractas 

de xente, obxectos, lugares e actividades. 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións, puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, 

no traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, 

e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns 

e a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socioculturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.5. Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un cuestionario, un resumo, 

etc. e extrae información específica. CCL, 

CEEC 

 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Expresión de desexo, intención, decisión, 

promesa, orde, autorización ou prohibición. 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple para rutinas e hábito con 

adverbios de frecuencia. 
- Present continuous para accións que suceden 

agora con expresións temporais. 

- O Xerundio despois de verbos de 

preferencia e preposicións. 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades de tempo libre: chat online, 

facer voluntariado, etc. 
- Adxectivos sobre carácter: adventurous, 

cautious, etc. 
- Facer suxestións / Unha tarde en casa. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas con: Actividades de tempo libre . 

 

contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso 

común (p. e. ,%, ), e os seus 

significados asociados.. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos escritos relacionados con 

perfís persoais con descricións de detalles 

persoais e actividades simples e relevantes 

practicando as seguintes estratexias escritas 

de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, ao 

contexto e á canle aplicando o rexistro máis 

conveniente e a estrutura do discurso en 

cada caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha versión 

máis modesta) ou reaxustar a mensaxe 

(facendo concesións ao que o alumno/a 

quere expresar) despois de avaliar as 

dificultades e os recursos existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais : 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un 

léxico de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais 

e sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

3EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 
 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1: MY INTERESTS 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Usar linguaxe   corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Actividades de tempo libre. 

- Afeccións dos famosos. 

- Eventos culturais e deportivos tradicionais 

noutros países. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir un diálogo facendo suxestións 

para pasar unha tarde en casa. 

- Escribir sobre actividades de tempo libre. 

- Escribir un perfil persoal. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: : 

-Descrición de calidades físicas e abstractas 

de xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os expoñentes 

máis comúns de devanditas funcións e 

os patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto escrito 

de maneira sinxela coa suficiente 

cohesión interna e coherencia con 

respecto ao contexto de comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estruturas 

sintácticas de uso habitual, e empregar 

para comunicarse mecanismos sinxelos 

o bastante axustados ao contexto e á 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipses, deixes persoal, espacial 

e temporal,  e conectores e marcadores 

discursivos frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opinións e 

puntos de vista breves, simples e 

directos en situacións habituais e 

cotiás, aínda que en situacións menos 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa e os seus opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple para rutinas e hábito con 

adverbios de frecuencia. 
- Present continuous para accións que 

suceden agora con expresións temporais. 

- O Xerundio despois de verbos de 

preferencia e preposicións. 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades de tempo libre: chat online, 

facer voluntariado, etc. 
- Adxectivos sobre carácter: adventurous, 

cautious, etc. 
- Facer suxestións / Unha tarde en casa. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con Actividades de tempo 

libre. 

 

correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible 

case sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as 

regras ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou 

separación de palabras ao final de liña), 

así como as convencións ortográficas 

máis habituais na redacción de textos 

en soporte electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp). 
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Unit 2: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE13 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con Actividades TIC e traballos CCL, DC 

 Ler noticias sobre alguén que venceu a adversidade e tivo éxito SIE 

 Identifica as ideas principais dunha reportaxe sobre un indixente que chega a ser emprendedor  CCL 

 Entender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas co pasado CCL, CAA 

 Escoitar un texto sobre avances en ciencia médica CMCT 

 Identificar información específica a través dunha audición sobre alguén que curou a súa cegueira grazas aos avances tecnolóxicosCCL 

 Usar a linguaxe funcional adecuado nun contexto social específico de ir de compras CCL, CSC 

 Escribir unha carta de agradecemento usando as expresións adecuadas CCL, SIE, CCEC 

 Identificar contido específico dun texto sobre un inventor famoso CCL 

 Aprender sobre o inventor do teléfono CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, CCL, CAA 

 

                                                 
13  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade:   

 

- Identificación do tipo textual, adaptando 

a comprensión ao mesmo, mediante 

escóitaa dun texto sobre avances médicos. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar un audio sobre avances 

tecnolóxicos. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar  

unha gravación sobre actividades 

tecnolóxicas. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos usando 

imaxes, para predicir o contido dun texto 

oral sobre invencións e inventores 

famosos. 

 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando 

escoita unha reportaxe radiofónica sobre 

CE1.1. Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos orais 

breves e ben estruturados, transmitidos 

de viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a velocidade lenta ou media, 

nun rexistro formal, informal ou neutro, 

e que versen sobre asuntos cotiáns en 

situacións habituais ou sobre temas 

xerais ou do propio campo de interese 

nos ámbitos persoal, público, educativo e 

ocupacional, sempre que as condicións 

acústicas non distorsionen a mensaxe e 

póidase volver escoitar o devandito. 

CE1.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e 

de traballo, actividades de lecer), 

condicións de vida (contorna, estrutura 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta e 

clara (p. e. 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. 

 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

IL1.2.2. Escoita e entende as preguntas do 

profesor sobre temas familiares e cotiáns. 

CCL 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2: CONNECTED 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

alguén ao que curaron a súa cegueira 

mediante nova tecnoloxía.. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 

- Teléfonos móbiles. 

- Inventores. 

- O uso da tecnoloxía. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar a persoas falando sobre ver a 

televisión. 

- Escoitar a persoas falando sobre 

tecnoloxía. 

- Escoitar unha reportaxe radiofónica 

sobre alguén ao que curaron a súa 

cegueira mediante nova tecnoloxía. 

- Escoitar un diálogo sobre a compra de 

obxectos electrónicos. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

social), relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto 

os coñecementos sobre os constituíntes e 

a organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 

confianza, sorpresa e os seus opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- past simple (afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves) co verbo 

to be e os verbos regulares e irregulares 
- past continuous e contraste co past 

simple 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades TIC: cargar un teléfono 

móbil, descargar un vídeo, etc. 

- Traballos: actor, artista, etc. 

- Facer peticións e ofrecementos (1) / 

Comprar obxectos electrónicos 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Word stress 

 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Produce textos orais relacionados con ver TV, 

falando sobre a fin de semana, preguntando e 

respondendo sobre tecnoloxía, preparando un 

diálogo sobre compras practicando as 

seguintes estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, distinguindo 

a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura 

básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, aos modelos e 

fórmulas de cada tipo de texto. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais : 

 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

CE2.1. Producir textos breves e comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos 

que se dá, solicítase e intercámbiase 

información sobre temas de importancia na vida 

cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal, 

educativo ou ocupacional, e xustifícanse 

brevemente os motivos de determinadas accións 

e plans, aínda que ás veces haxa interrupcións 

ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle 

repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura 

simple e clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso 

de elementos léxicos aproximados si non se 

dispón doutros máis precisos. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

1. EA2.1. Fai 

presentacións breves e 

ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. 

transparencias ou 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido 

das mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en 

xestións e transaccións 

cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e 

o lecer, seguindo normas 

de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por 

teléfono ou outros 

IL2.1.1. Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da unidade 

seguindo un exemplo. CCL, SIE 

 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

 

 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situacións cotiás seguindo un modelo. 

CCL, SIE 

 

IL2.2.3. Practica e produce a 

pronuncia correcta en situacións cotiás 

de comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. Practica e produce a 

pronuncia correcta en conversacións 

informais. CCL, SIE 

 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as 

convencións sociais. CCL, SIE, CSC 

UNIT 2: CONNECTED 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CRAVE 

- Usar linguaxe   corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Teléfonos móbiles. 

- Inventores. 

- O uso da tecnoloxía. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

tecnoloxía. 

- Intercambiar información sobre visionado 

de TV 

- Preparar e producir un diálogo sobre 

compras 

 
Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións sociais 

e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e abstractas 

de xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, actuando 

coa debida propiedade e respectando as normas 

de cortesía máis importantes nos contextos 

respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas funcións 

e os patróns discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de maneira sinxela coa 

suficiente cohesión interna e coherencia con 

respecto ao contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa (repetición 

léxica, elipses, deixes persoal, espacial e 

temporal,  e conectores e marcadores 

conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

medios técnicos, nas que 

establece contacto social, 

intercambia información 

e expresa opinións e 

puntos de vista, fai 

invitacións e 

ofrecementos, pide e 

ofrece , pide e dá 

indicacións ou 

instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir 

para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

EA1.4. Comprende, 

nunha conversación 

informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de 

vista e opinións sobre 

asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do 

seu interese, cando se lle 

fala con claridade, 

amodo e directamente e 

si o interlocutor está 

disposto a repetir ou 

reformular o devandito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións 

formais por parellas seguindo un 

modelo. CCL, SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as 

opinións dos demais. CCL, CSC, SIE 

 

IL2.4.4 Mostra acordo ou desacordo 

con diferentes opinións dunha maneira 

respectuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CRAVE 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- past simple (afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves) co verbo to 

be e os verbos regulares e irregulares. 
- past continuous contrastado co past simple 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades TIC: cargar un teléfono móbil, 

descargar un vídeo, etc. 

- Traballos: actor, artista, etc. 

- Facer peticións e ofrecementos (1) / 

Comprar obxectos electrónicos 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

- Word stress 

 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o 

acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se dependa en 

gran medida da actuación do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tema da unidade: Tecnoloxía, 

inventos e inventores. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo 

mediante a lectura dun texto sobre un 

indixente que chegou a ser un 

emprendedor. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais), ao ler un artigo sobre  

un famoso inventor. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de ler un texto sobre o 

poder da tecnoloxía. 

-Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a música ou 

o cine), condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións interpersoais 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.3. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato na que se 

fala dun mesmo; descríbense persoas, 

obxectos e lugares; nárranse 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e 

exprésanse sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.3.1. Le cartas, e-mails, blogs, postais, 

etc. de carácter persoal e utilízaos como 

modelo. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

UNIT 2: CONNECTED 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

predicir o contido dun texto sobre 

Alexander Graham Bell. 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos 

mentres len unha táboa de gramática. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Teléfonos móbiles. 

- Inventores. 

- O uso da tecnoloxía. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler unha noticia sobre un home que 

pasou de ser un indixente a deseñar a súa 

propia aplicación. 

- Ler un diálogo facendo peticións e 

ofertas cando salgue a comprar obxectos 

electrónicos. 

- Ler unha carta de agradecemento. 

- Ler un texto sobre inventos e 

inventores famosos. 

- Ler unha táboa gramatical. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

(entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes e a 

organización de estruturas sintácticas de 

uso frecuente na comunicación escrita, así 

como os seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer unha 

suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

-- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- past simple (afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves) co 

verbo to be e os verbos regulares e 

irregulares. 
- past continuous en contraste co past 

simple 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p.e . , %, ), e 

os seus significados asociados.. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Actividades TIC: cargar un teléfono 

móbil, descargar un vídeo, etc. 

- Traballos: actor, artista, etc. 

- Facer peticións e ofrecementos (1) / 

Comprar obxectos electrónicos 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas con tecnoloxía . 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos escritos relacionados con 

expresións para empezar e finalizar 

cartas, practicando as seguintes 

estratexias escritas de produción: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

(usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

IL4.2.2. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 
IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

UNIT 2: CONNECTED 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Teléfonos móbiles. 

- Inventores. 

- O uso da tecnoloxía. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir un diálogo personalizado 

sobre compras. 

- Escribir unha carta de agradecemento. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: : 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

 

EA4.5. Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén o contacto 

social (p. e., con amigos noutros países), 

intercámbiase información, descríbense 

en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a vitoria 

nunha competición); danse instrucións, 

fanse e aceptan ofrecementos e 

suxestións (p. e. cancélanse, confirman 

ou modifican unha invitación ou uns 

plans), e exprésanse opinións de maneira 

sinxela. 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 

 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 

postais, etc. de carácter persoal seguindo 

un modelo. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- past simple (afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas breves) co 

verbo to be e os verbos regulares e 

irregulares. 
- past continuous contrastado co  past 

simple 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Actividades TIC: cargar un teléfono 

móbil, descargar un vídeo, etc. 

- Traballos: actor, artista, etc. 

- Facer peticións e ofrecementos (1) / 

Comprar obxectos electrónicos 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender a través de 

tarefas escritas a ortografía de palabras 

relacionadas coa tecnoloxía. 

 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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Unit 3: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE14 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar e usar correctamente o uso dos adxectivos acabados en -ed /-ing e preposicións de movemento despois de certos verbosCCL 

 Ler dous textos curtos nos que a xente mostra iniciativa para vencer dificultades SIE 

 Identificar a idea principal en dous textos sobre incidentes inusuaisCCL 

 Comprender, contrastar e usar correctamente o past simple e o past continuous con when e while; diferenciar between e usar correctamente tempos presentes e pasados 

CCL, CAA 

 Escoitar e identificar os eventos principais nun xornal  CCL 

 Usar a linguaxe funcional apropiado para contar unha anécdota CCL, CSC 

 Escribir unha descrición dun accidente usando tempos apropiados e expresións temporais  CCL, SIE , CCEC 

 Escribir información específica nun texto sobre un famoso escritor inglés e o seu traballoCCL 

 Aprender sobre un escritor inglés famoso e o seu traballo CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extraDC, CCL, CAA 

                                                 
14  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade: Historias incribles. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante escóitaa dun texto tres acodes 

falando dos seus supersticións. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan a 

dúas persoas que quedaron atrapadas na 

montaña. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre un evento. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

un accidente cunha quenlla. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

UNIT 3: INCREDIBLE STORIES 



229 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

escoitar un texto sobre contar anécdotas 

e falar con amigos. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 

- Interese en novas historias. 

- A importancia da honestidade. 

- A habilidade para vencer situacións 

difíciles. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar a alguén falando sobre 

historias incribles. 

- Escoitar a persoas falando sobre as 

súas supersticións . 

- Escoitar unha gravación sobre xente 

que quedou atrapada nas montañas. 

- Escoitar un texto oral sobre un 

accidente cunha quenlla. 

- Escoitar un diálogo sobre contar 

anécdotas e falar con amigos. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple e past continuous con 

when  e while 
- Contraste entre tempos de pasado e 

presente. 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Preposicións de movemento despois de 

certos verbos: across, along, etc 
- adxectivos acabados en -ed / -ing : 

annoyed / annoying, etc 

- Contar anécdotas / Falando con amigos 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Sentence stress 

 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos orais relativos á 

comunicación efectiva nunha situación 

cotiá, contando unha anécdota ou 

facendo e respondendo preguntas sobre 

supersticións practicando as seguintes 

estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, 

ao contexto e á canle aplicando o 

rexistro máis conveniente e a estrutura 

do discurso en cada caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha 

versión máis modesta) ou reaxustar a 

mensaxe (facendo concesións ao que o 

alumno/a quere expresar) despois de 

avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais : 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo 

ou ocupacional, e xustifícanse brevemente 

os motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás veces que 

se lle repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

1. EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. transparencias ou 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son 

as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas 

que establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece , 

IL2.1.1. Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da unidade seguindo 

un exemplo. CCL, SIE 

 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

 

IL2.3.2. Practica e produce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

 

 

IL2.3.3. Conversa acerca de valores de 

tipo ético mostrando respecto cara ao resto 

de opinións. CCL, CSC, SIE 

UNIT 3: INCREDIBLE STORIES 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Sinalar obxectos usando xestos ou 

accións que axuden a inferir o 

significado 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 
Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Interese en novas historias. 

- A importancia da honestidade. 

- A habilidade para vencer situacións 

difíciles. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

anécdotas. 

- Intercambiar información sobre 

supersticións. 

- Preparar e producir un diálogo sobre 

anécdotas. 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións  sociais, 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns discursivos 

de uso máis frecuente para organizar o texto 

de maneira sinxela coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

 

 

 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha 

conversación informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e si o 

interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o 

devandito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as convencións 

sociais. CCL, SIE, CSC 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple e past continuous con 

when e while. 

- Contraste entre tempos de presente e 

pasado. 

 

 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Preposicións de movemento despois de 

certos verbos: across, along, etc 
- adxectivos acabados en -ed / -ing : 

annoyed / annoying, etc 

- Contar anécdotas / Falando con amigos 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Sentence stress 

 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes haxa que adaptar a 

mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara 

e intelixible, aínda que ás veces resulte 

evidente o acento estranxeiro, ou se cometan 

erros de pronuncia esporádicos sempre que 

non interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo 

en ocasións o discurso para buscar 

expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a comunicación en 

situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 

que se dependa en gran medida da actuación 

do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre 

o tema da unidade: historias incribles. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura 

dun texto sobre incidentes. 

- Distinción entre tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, 

puntos principais), mentres len sobre un 

escritor famoso inglés e o seu traballo. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto antes de ler un texto sobre un 

descubrimento sorprendente. 

-Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto sobre  a fuga 

afortunada. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de lecer, 

incluídas manifestacións artísticas 

como a música ou o cine), condicións 

EA3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro escolar, un 

lugar público ou unha zona de lecer). 

 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

IL3.1.1. Le instrucións, indicacións, 

carteis, fichas informativas, etc. e 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 

 

IL3.1.2. Le e identifica información básica 

e instrucións nos enunciados dos 

exercicios. CCL 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

 

UNIT 3: INCREDIBLE STORIES 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando len 

un texto sobre ataque de quenlla. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 

- Interese en novas historias. 

- A importancia da honestidade. 

- A habilidade para vencer situacións 

difíciles. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un texto sobre incidentes. 

- Ler un texto sobre un escritor famoso 

inglés e o seu traballo. 

- Ler sobre un descubrimento sorprendente. 

- Ler un texto sobre unha fuga afortunada 

- Ler un texto sobre un ataque de quenlla. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

de vida (contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes 

e a organización de estruturas 

sintácticas de uso frecuente na 

comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha 

suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e 

a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.1. Le historias, contos, extractos de 

novelas, ensaios, narracións, etc. e 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Expresión de desexo, intención, decisión, 

promesa, orde, autorización ou prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Past simple e past continuous con when e 

while 

- Contraste entre tempos de presente e 

pasado. 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Preposicións de movemento despois de 

certos verbos: across, along, etc 
- adxectivos acabados en -ed / -ing : 

annoyed / annoying, etc 

- Contar anécdotas / Falando con amigos 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas con historias incribles. 

 

contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas 

e de puntuación, así como abreviaturas 

e símbolos de uso común (p.e . , %, 

), e os seus significados asociados.. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos escritos relacionados coa 

descrición dun accidente, practicando as 

seguintes estratexias escritas de 

produción: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos. (Uso 

de dicionario, guía gramatical, obtención 

de axuda, etc). 

 

Execución 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 
IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

UNIT 3: INCREDIBLE STORIES 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Interese en novas historias. 

- A importancia da honestidade. 

- A habilidade para vencer situacións 

difíciles. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir  a descrición dun accidente. 

- Completar exercicios usando 

expresións temporais. 

- Escribir frases sobre feitos incribles. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: : 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, orde, autorización ou 

prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.2. Escribe descricións de persoas, 

lugares, sentimentos, etc. de forma 

respectuosa. CCL, CSC SIE 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Past simple e past continuous con 

when e while 

- Contraste entre tempos de presente e 

pasado. 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Preposicións de movemento despois de 

certos verbos: across, along, etc 
- adxectivos acabados en -ed / -ing : 

annoyed / annoying, etc 

- Contar anécdotas / Falando con amigos 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con historias incribles. 

 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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 Uniut 4: 
 

 

 
 

 

unit  
Unit 4:  

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE15 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con lugares a visitas e adverbios CCL, DC 

 Identificar e captar a idea esencial ou ideas principais dun texto sobre diferentes lugares no mundo CCL 

 Aprender sobre diferentes lugares Patrimonio da Humanidade CCEC 

 Entende, contrasta e usa correctamente estruturas gramaticais relacionadas con comparativos e superlativos, (not) as … as e too, enough e not enough CCL, CAA 
 Identificar información xeral e específica, a través dunha actividade de audición sobre unha viaxe a New  York CCL 

 Aprender sobre diferentes lugares en New  York CCEC 

 Ousar linguaxe funcional apropiado para falar e describir un día de saída CCL, CSC 

 Identificar o contido xeral dunha entrada dunha guía de viaxes sobre Central Park CCL 

 Escribir un artigo nunha guía de viaxes CCL, SIE, CCEC 

 Aprender sobre Buckingham Palace CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extraDC, CCL, CAA 

                                                 
15  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade lugares a visitar. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante escóitaa dun texto sobre dous 

mozos falando dun lugar famoso. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan un 

texto sobre Patrimonio da Humanidade 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre unha viaxe a New 

York . 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

un texto oral sobre Central Park. 

 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

UNIT 4: A WONDERFUL WORLD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

cando escoitan unha gravación sobre 

lugares famosos. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 

- Patrimonio da Humanidade. 

- Respectar o medio ambiente. 

- Lugares e construcións famosos no 

Reino Unido, New York e outros lugares 

ao redor do mundo. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar a alguén falando sobre un 

lugar famoso. 

- Escoitar a persoas falando sobre 

Patrimonio da Humanidade. 

- Escoitar a alguén falando sobre unha 

viaxe a New York. 
- Escoitar a persoas falando sobre 

Central Park. 

 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Comparativos e superlativos 

- (not) as … as 
- too, enough e not enough 
 

 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Lugares a visitar : castle, cathedral, etc 

- Adverbios: angrily, badly, etc 

- Describindo un fin de semana / Un día 

fóra 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Os sons /ɑː/ /eɪ/ /ouː/ 

 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos orais, participar dunha 

maneira efectiva nun diálogo informal 

cara a cara describindo un día de saída, 

facer e responder preguntas sobre 

lugares famosos, comparar dous 

edificios nunha cidade, falar do fin de 

semana, practicando as seguintes 

estratexias de produción: 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais : 

 

Lingüísticos 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 

ocupacional, e xustifícanse brevemente os 

motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás veces que se 

lle repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

1. EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. transparencias 

ou PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas 

do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas breves 

e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como 

son as viaxes, o aloxamento, 

o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

 

 

 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.2.4. Utiliza a linguaxe xestual para 

favorecer a comunicación en situacións 

cotiás. CCL, CAA 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

 

 

IL2.3.2. Practica e produce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

UNIT 4: A WONDERFUL WORLD 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Modificar palabras con significado 

similar. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

- Usar linguaxe   corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Patrimonio da Humanidade. 

- Respectar o medio ambiente. 

- Lugares e construcións famosos no 

Reino Unido, New York e outros lugares 

ao redor do mundo. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

lugares famosos. 

- Intercambiar información sobre 

edificios nunha cidade. 

- Preparar e producir un diálogo sobre 

un dia de saída. 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas 

funcións e os patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

nas que establece contacto 

social, intercambia 

información e expresa 

opinións e puntos de vista, 

fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece , 

pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir 

para realizar unha actividade 

conxunta. 

 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha 

conversación informal na 

que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e si o 

interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o 

devandito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais da 

unidade. CCL, SIE, CAA 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Comparativos e superlativos 

- (not) as … as 
- too, enough and not enough 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Lugares a visitar : castle, cathedral, etc 

- Adverbios: angrily, badly, etc 

- Describindo un fin de semana / Un día 

fóra 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Os sons /ɑː/ /eɪ/ /ouː/ 

 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente 

o acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que 

se dependa en gran medida da actuación do 

interlocutor. 

 

 



247 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o 

tema da unidade: lugares a visitar. 

- Identificación do tipo de texto, adaptando a 

comprensión ao mesmo, lendo un breve texto 

xornalístico sobre lugares Patrimonio da 

Humanidade nun formato de revista. 

- Distinción entre tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, puntos 

principais), mentres len sobre Buckingham 

Palace. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto antes de ler un texto sobre Beijing. 

- Inferencia e formulación de hipóteses baseadas 

no significado e comprensión de elementos 

significativos, ambos os lingüísticos e 

paralingüísticos, usando imaxes para predicir o 

contido dun artigo dunha guía de viaxes sobre os 

xardíns en NewYork . 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades de 

lecer, incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o cine), 

EA3.2. Entende os puntos principais 

de anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e 

relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, 

académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por 

Internet). 

 

EA3.6. Entende información 

específica esencial en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados 

sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionais, ou 

do seu interese (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa informático, 

unha cidade, un deporte ou o medio 

ambiente), sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

 

 

 

IL3.2.1. Le un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, unha guía de viaxes, etc. 

e analiza a información. CCL, CEEC 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

 

 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socioculturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

UNIT 4: A WONDERFUL WORLD 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos cando len un 

diálogo describindo un fin de semana. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Patrimonio da Humanidade. 

- Respectar o medio ambiente. 

- Lugares e construcións famosos no Reino 

Unido, New York e outros lugares ao redor do 

mundo. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un texto sobre lugares Patrimonio da 

Humanidade. 

- Ler un artigo sobre Buckingham Palace. 

- Ler un texto sobre Beijing. 

- Ler un artigo dunha guía de viaxes sobre os 

xardíns en NewYork . 

- Ler un diálogo. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará as 

seguintes funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións sociais e 

persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados puntuais e 

habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos futuros. 

condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, 

no traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, 

e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns 

e a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. 

en lecturas para mozas) de historias 

de ficción breves e ben estruturadas e 

faise unha idea do carácter dos 

distintos personaxes, as súas 

relacións e do argumento 

 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida e 

conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da comunicación 

e organización do discurso. 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Comparativos e superlativos 

- (not) as … as 
- too, enough and not enough 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Lugares a visitar : castle, cathedral, etc 

- Adverbios: angrily, badly, etc 

- Describindo un fin de semana / Un día fóra 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de tarefas 

de lectura, a ortografía de palabras relacionadas 

con lugares . 

 

 

contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso 

común (p.e . , %, ), e os seus 

significados asociados.. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos escritos relacionados con 

lugares , practicando as seguintes 

estratexias escritas de produción: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Patrimonio da Humanidade. 

- Respectar o medio ambiente. 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 
IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

IL4.3.2. Escribe un anuncio publicitario, 

un folleto turístico, unha guía de viaxes 

seguindo un modelo. CCL, CEEC, SIE 

 

 

 

 

UNIT 4: A WONDERFUL WORLD 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Lugares e construcións famosos no 

Reino Unido, New York e outros lugares 

ao redor do mundo. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir un diálogo personalizado 

decribindo un fin de semana ou un día 

de saída. 

- Escribir un breve artigo para unha guía 

de viaxes con información relevante 

para describir lugares dunha cidade. 

- Completar frases comparando 

edificios. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: : 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Comparativos e superlativos 

- (not) as … as 
- too, enough and not enough 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Lugares a visitar : castle, cathedral, etc 

- Adverbios: angrily, badly, etc 

- Describindo un fin de semana / Un día 

fóra 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con lugares . 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 

 

 

 



253 

Unit 5: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE16 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con ideas para recadar fondos e expresións con  make e do CCL, DC 
 Identificar e captar a idea principal nun artigo sobre dúas persoas que traballan en proxectos educativos CCL 

 Aprender sobre dúas organizacións caritativas que provén educación para nenos con necesidades CSC, SIE 

 Entender, contrastar e usar correctamente, estruturas gramaticais relacionadas co  present perfect CCL, CAA 

 Identificar información xeral e específica, a través dunha actividade de audición sobre a famoso facendo traballo caritativo CCL 

 Aprender sobre un famoso sendo Embaixador para a organización GoodwillCSC, CCEC 

 Usar linguaxe funcional apropiado para facer peticións e ofrecementos CCL, CSC 

 Escribir un artigo de revista CCL, SIE, CCEC 

 Identificar o contido xeral dun texto sobre  Elizabeth Fry CCL 

 Aprender sobre Elizabeth Fry CSC, CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extraDC, CCL, CAA 

                                                 
16  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 



254 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre tipo 

de tarefa e sobre o tema da unidade heroes na 

vida real. 

 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante escóitaa dun 

diálogo sobre un evento benéfico de recadación 

de fondos. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles relevantes) 

cando escoitan un artigo sobre un personaxe 

celebre Embaixador de UNICEF Goodwill. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar unha 

gravación sobre xente que dedicarvos as súas 

vidas a axudar aos outros. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos usando imaxes, 

para predicir o contido dun documental sobre 

un Embaixador UNICEF Goodwill e un texto 

sobre heroes e heroínas famosos. 

 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando 

CE1.1.Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos 

orais breves e ben estruturados, 

transmitidos de viva voz ou por 

medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun 

rexistro formal, informal ou neutro, 

e que versen sobre asuntos cotiáns 

en situacións habituais ou sobre 

temas xerais ou do propio campo de 

interese nos ámbitos persoal, 

público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas 

non distorsionen a mensaxe e 

póidase volver escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta e 

clara (p. e. 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. 

 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

EA1.3. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversación 

formal ou informal entre dúas ou máis 

interlocutores que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema resúltalle 

coñecido e o discurso está articulado con 

claridade,a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.2. Escoita e entende as preguntas do 

profesor sobre temas familiares e cotiáns. 

CCL 

 

 

 

IL1.3.2. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

escoitar un artigo dunha revista sobre un evento 

caritativo. 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: : 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Proxectos educativos para nenos con 

necesidades. 

- Concienciación de xente menos afortunada 

que nós e como podemos axudalos. 

 

 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar un diálogo sobre un evento benéfico 

de recadación de fondos. 

- Escoitar unha reportaxe sobre un famosos 

Embaixador UNICEF Goodwill. 
- Escoitar unha gravación sobre persoas que 

dedicaron as súas vidas a axudar a outros. 

- Escoitar un documetal sobre un Embaixador 

UNICEF Goodwill. 

- Escoitar un texto sobre famosos heroes e 

heroínas. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións sociais e 

persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados puntuais 

e habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos futuros. 

estudo e de traballo, actividades de 

lecer), condicións de vida 

(contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre homes 

e mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do 

texto os coñecementos sobre os 

constituíntes e a organización de 

patróns sintácticos e discursivos de 

uso frecuente na comunicación oral, 

así como os seus significados 

asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha 

suxestión). 

fala con claridade, amodo e directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

EA1.7. Identifica a información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese articulados con 

lentitude e claridade (p. e. noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as 

imaxes axudan á comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 

 

IL1.7.1. Escoita extractos de programas de 

radio ou de televisión e extrae 

información específica. CCL, CCEC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida e 

conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect 
- ever e never 
- How long …? con for e since 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades de recadación de fondos: collect 

money, do a sponsored 
swim, etc 
- Expresións con make e do: make a decision, 

do your best, etc 

- Facendo peticións e ofrecementos/ Un evento 

benéfico de recadación de fondos 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

- Contraccións 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e inferir do 

contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

expresións de uso menos frecuente 

ou máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común, e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos orais seguindo as normas 

básicas de cortesía mentres se fala dun evento 

benéfico de recadación de fondos, pensar tres 

ideas para recadar diñeiro destinado a unha 

viaxe escolar. Facer peticións e ofrecementos 

para un evento benéfico de recadación de 

fondos, practicando as seguintes estratexias 

orais de produción: 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, distinguindo a 

súa idea ou ideas principais e a súa estrutura 

básica. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha versión máis 

modesta) ou reaxustar a mensaxe (facendo 

concesións ao que o alumno/a quere expresar) 

despois de avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 

paratextuais : 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 

ocupacional, e xustifícanse brevemente os 

motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás veces que se 

lle repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

1. EA2.1. Fai 

presentacións breves 

e ensaiadas, ben 

estruturadas e con 

apoio visual (p. e. 

transparencias ou 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas do seu interese 

ou relacionados cos 

seus estudos ou 

ocupación, e 

responde a preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en 

xestións e 

transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, o 

transporte, as 

compras e o lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

 

IL2.3.2. Practica e produce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.3. Conversa acerca de valores de 

tipo ético mostrando respecto cara ao resto 

de opinións. CCL, CSC, SIE 

 

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Usar linguaxe   corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: : 
Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Proxectos educativos para nenos con 

necesidades. 

- Concienciación de xente menos afortunada 

que nós e como podemos axudalos. 

 

 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre un evento 

benéfico de recadación de fondos. 

- Intercambiar información sobre recadar 

fondos para unha viaxe escolar. 

- Preparar e producir un diálogo sobre facer 

peticións e ofrecementos para un evento 

benéfico de recadación de fondos. 

 
Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións sociais e 

persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados puntuais 

e habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos futuros. 

 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas 

funcións e os patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

informais cara a cara 

ou por teléfono ou 

outros medios 

técnicos, nas que 

establece contacto 

social, intercambia 

información e 

expresa opinións e 

puntos de vista, fai 

invitacións e 

ofrecementos, pide e 

ofrece , pide e dá 

indicacións ou 

instrucións, ou 

discute os pasos que 

hai que seguir para 

realizar unha 

actividade conxunta. 

 

 

 

 

EA1.4. Comprende, 

nunha conversación 

informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de 

vista e opinións sobre 

asuntos prácticos da 

vida diaria e sobre 

temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e si o 

interlocutor está 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as convencións 

sociais. CCL, SIE, CSC 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida e 

conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect 
- ever e never 
- How long …? con for e since 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades de recadación de fondos: collect 

money, do a sponsored 
swim, etc 
- Expresións con make e do: make a decision, 

do your best, etc 

- Facendo peticións e ofrecementos/ Un evento 

benéfico de recadación de fondos 

 

 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

- Contraccións 

 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente 

o acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que 

se dependa en gran medida da actuación do 

interlocutor. 

 

disposto a repetir ou 

reformular o 

devandito. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o 

tema da unidade: heroes na vida real. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura de  un 

artigo sobre dúas xóvenes que traballan en 

Proxectos educativos para nenos con 

necesidades. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais), 

ao ler  unha biografía sobre of Elizabeth Fry. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto antes de ler un texto sobre persoas que 

dedicaron as súas vidas a axudar a outros. 

- Inferencia e formulación de hipóteses baseadas 

no significado e comprensión de elementos 

significativos, ambos os lingüísticos e 

paralingüísticos, usando imaxes para predicir o 

contido dun artigo dunha revista sobre recadación 

de diñeiro para axudar a animais en perigo. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos 

e ocupacións, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades 

EA3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro escolar, un 

lugar público ou unha zona de lecer). 

 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.5. Capta as ideas principais de 

textos xornalísticos breves en calquera 

soporte si os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos vehiculan gran 

parte da mensaxe. 

 

 

 

IL3.1.1. Le instrucións, indicacións , 

carteis, fichas informativas, etc. e 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 

 

IL3.1.2. Le e identifica información básica 

e instrucións nos enunciados dos 

exercicios. CCL 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Le artigos de prensa, revistas, 

páxinas web, etc., e analiza a información. 

CCL, CMCT, CEEC 

 

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos, cando len un 

texto sobre heroes e heroínas famosos. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Proxectos educativos para nenos con 

necesidades. 

- Concienciación de xente menos afortunada que 

nós e como podemos axudalos. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un artigo sobre dous mozos envoltos en 

Proxectos educativos para nenos con necesidades 

- Ler unha biografía de Elizabeth Fry. 

- Ler sobre persoas que dedicaron as súas vidas a 

axudar a outros. 

- Ler un artigo de revista sobre recadación de 

fondos para axudar a animais en perigo. 

- Ler sobre heroes e heroínas famosos. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará as 

seguintes funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións sociais e 

persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados puntuais e 

habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos futuros. 

 

de lecer, incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o 

cine), condicións de vida 

(contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas 

institucións), e convencións 

sociais (costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente 

relativos á organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación 

escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.5.2. Le noticias relacionadas con 

valores de tipo ético e expresa a súa 

propia opinión. CCL, CSC 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socioculturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida e 

conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Establecemento e mantemento da comunicación 

e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect 
- ever e never 
- How long …? con for e since 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Actividades de recadación de fondos: collect 

money, do a sponsored 
swim, etc 
- Expresións con make e do: make a decision, do 

your best, etc 

- Facendo peticións e ofrecementos/ Un evento 

benéfico de recadación de fondos 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de tarefas 

de lectura, a ortografía de palabras relacionadas 

con actividades para axudar a outros 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto e do contexto, 

con apoio visual, os significados 

de palabras e expresións de uso 

menos frecuente ou máis 

específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de 

seus significados asociados.. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos escritos relacionados con 

actividades caritativas, practicando as 

seguintes estratexias escritas de 

produción: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses persoais. CCL, SIE 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 
IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Proxectos educativos para nenos con 

necesidades. 

- Concienciación de xente menos 

afortunada que nós e como podemos 

axudalos. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir un pequeno artigo de revista 

sobre un evento benéfico de recadación 

de fondos. 

- Responder preguntas sobre a UNICEF 

Goodwill Ambassador. 

- Responder preguntas sobre Elizabeth 

Fry. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: : 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.6. Escribe correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a institucións 

públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou dando a 

información requirida de maneira sinxela 

e observando as convencións formais e 

normas de cortesía básicas deste tipo de 

textos. 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.3. Escribe artigos de prensa, 

revistas, páxinas web, etc. seguindo un 

modelo. CCL, CMCT, CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

IL4.6.3. Solicita información formal de 

maneira educada. CCL, CSC, SI 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect 
- ever e never 
- How long …? con for e since 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Actividades de recadación de fondos: 

collect money, do a sponsored 
swim, etc 
- Expresións con make e do: make a 

decision, do your best, etc 

- Facendo peticións e ofrecementos/ Un 

evento benéfico de recadación de fondos 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con actividades para axudar 

a outros. 

 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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Unit 6: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE17 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con viaxes e adxectivos extremos CCL, DC 

 Identificar e captar a idea principal ou principais nun texto sobre un mozo viaxeiro discapacitado CCL 

 Aprender sobre un home que superou as súas dificultades físicas para viaxar polo mundo nunha cadeira de rodasCCEC, SIE 

 Entender, contrastar e usar correctamente, estruturas gramaticais relacionadas co present perfect, past simple e cantidade CCL, CAA 

 Identificar información específica a través dunha actividade de audición sobre un xoven que navegou ao redor do mundo CCL 

 Aprender sobre un home que navegou en solitario ao redor do mundoCCEC, SIE 

 Usar a linguaxe funcional apropiado para falar sobre unha viaxe CCL, CSC 

 Escribir a descrición dunha viaxe CCL, SIE, CCEC 

 Identificar información específica nun texto sobre a febre do ouro de California CCL 

 Aprender sobre a febre do ouro de California CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, CCL, CAA 

                                                 
17  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade viaxes incribles. 

 

- - Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante escóitaa dunha conversación 

informal na que unha persoa describe un 

evento. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan un 

diálogo sobre unha viaxe, na estación. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre souvenirs. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre  

un mozo que visitou máis de 80 países, 

escrito dous libros, a descrición dunha 

viaxe ou a febre do ouro en California. 

 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

IL1.2.2. Escoita e entende as preguntas do 

profesor sobre temas familiares e cotiáns. 

CCL 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

UNIT 6: VIAXES INCRIBLES 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

escoitar un texto sobre Francia e outro 

sobre navegar ao redor do mundo. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 

- Diferentes maneiras de viaxar 

vendo o mundo. 

- Deportes favoritos. 

- A febre do ouro en California. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar unha conversación informal 

na que unha persoa describe un evento. 

- Escoitar un diálogo sobre unha viaxe. 

- Escoitar unha gravación sobre 

souvenirs. 

- Escoitar a un mozo que visitou máis de 

80 países. 

  

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect simple e past simple 

- Cantidade 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Viaxe: arrive, buy a guidebook, etc 

- Adxectivos extremos: amazing, awful, 

etc 

- Falar sobre unha viaxe / Na estación 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Os sons /ɜː/ /iː/ /ʌ/ 

 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos orais sobre viaxes,  facer 

e responder preguntas sobre viaxes,  

practicando as seguintes estratexias orais 

de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, 

ao contexto e á canle aplicando o 

rexistro máis conveniente e a estrutura 

do discurso en cada caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha 

versión máis modesta) ou reaxustar a 

mensaxe (facendo concesións ao que o 

alumno/a quere expresar) despois de 

avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais : 

 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 

ocupacional, e xustifícanse brevemente os 

motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás veces que se 

lle repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

1. EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. transparencias 

ou PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas 

do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas breves 

e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como 

son as viaxes, o aloxamento, 

o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

 

 

 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

nas que establece contacto 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

 

IL2.2.3. Practica e produce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.2.4. Utiliza a linguaxe xestual para 

favorecer a comunicación en situacións 

cotiás. CCL, CAA 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

 

 

 

IL2.3.2. Practica e produce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

UNIT 6: VIAXES INCRIBLES 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Usar linguaxe   corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Diferentes maneiras de viaxar 

vendo o mundo. 

- Deportes favoritos. 

- A febre do ouro en California.. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

viaxes. 

- Falar sobre unha viaxe / Na estación. 

 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas 

funcións e os patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

social, intercambia 

información e expresa 

opinións e puntos de vista, 

fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece , 

pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir 

para realizar unha actividade 

conxunta. 

 

 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha 

conversación informal na 

que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e si o 

interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o 

devandito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais da 

unidade. CCL, SIE, CAA 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en conversacións formais. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect simple e past simple 

- Cantidade 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Viaxe: arrive, buy a guidebook, etc 

- Adxectivos extremos: amazing, awful, 

etc 

- Falar sobre unha viaxe / Na estación 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Os sons /ɜː/ /iː/ /ʌ/ 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente 

o acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que 

se dependa en gran medida da actuación do 

interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tema da unidade: viaxes. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo 

mediante a lectura dun texto sobre un 

mozo que viaxou ao redor do mundo 

nunha cadeira de rodas. 

- Distinción entre tipos de comprensión 

(significado xeral, información esencial, 

puntos principais), mentres len sobre la 

febre do ouro en California.. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de ler un texto sobre 

Francia. 

-Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto sobre la 

febre do ouro en California. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a música ou 

o cine), condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións interpersoais 

(entre homes e mulleres, no traballo, no 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.3. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato na que se 

fala dun mesmo; descríbense persoas, 

obxectos e lugares; nárranse 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e 

exprésanse sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.3.2. Le descricións persoais e analiza 

a súa dimensión social. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

 

UNIT 6: VIAXES INCRIBLES 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos ao ler 

la descrición dunha viaxe. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Diferentes maneiras de viaxar 

vendo o mundo. 

- Deportes favoritos. 

- A febre do ouro en California.. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un texto sobre un mozo que viaxa 

ao redor do mundo. 

- Ler un texto sobre la febre do ouro en 

California. 

- Ler sobre Francia. 

- Ler a descrición dunha viaxe. 
 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

centro educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes e a 

organización de estruturas sintácticas de 

uso frecuente na comunicación escrita, así 

como os seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer unha 

suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas e de 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socioculturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect simple e past simple 

- Cantidade 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Viaxe: arrive, buy a guidebook, etc 

- Adxectivos extremos: amazing, awful, 

etc 

- Falar sobre unha viaxe / Na estación 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas con viaxar e 

viaxes. 

 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p.e . , %, ), e 

os seus significados asociados.. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos escritos relacionados con 

travelling, like a description of a 

journey, practicando as seguintes 

estratexias escritas de produción: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos. (Uso 

de dicionario, guía gramatical, obtención 

de axuda, etc). 

 

Execución 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 
IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

UNIT 6: VIAXES INCRIBLES 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Diferentes maneiras de viaxar 

vendo o mundo. 

- Deportes favoritos. 

- A febre do ouro en California.. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir a descrición dunha viaxe. 

- Escribir un diálogo sobre unha viaxe 

na estación. 

- Escribir frases sobre A febre do ouro en 

California. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: : 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present perfect simple e past simple 

- Cantidade 

 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.2. Escribe descricións de persoas, 

lugares, sentimentos, etc. de forma 

respectuosa. CCL, CSC SIE 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Viaxe: arrive, buy a guidebook, etc 

- Adxectivos extremos: amazing, awful, 

etc 

- Falar sobre unha viaxe / Na estación 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con viaxar e viaxes. 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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 Unit 7: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE18 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con películas  CCL, DC 

 Aprender e usar algúns sufixos comúns para a formación de nomes CCL, CAA 

 Identificar as ideas principais dun texto sobre películas no futuro CCL 

 Aprender sobre futuros desenvolvementos na industria o cine CCEC, CMCT 

 Entender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais para expresar o futuro (will, be going to e present continuous) e o first conditional CCL, CAA 
 Identificar información específica a través dunha actividade de audición sobre un Proxecto de película para adolescentes CCL 

 Aprender sobre un interesante proxecto de cine para adolescentes CCEC, SIE 

 Usar linguaxe funcional apropiada para dar e pedir opinións sobre películas CCL, CSC 

 Identificar o parágrafo que contén unha crítica sobre a película Gravity CCL, CAA 
 Escribir unha crítica cinematográfica CCL, SIE, CCEC 

 Atopar contido específico nun texto sobre Alfred Hitchcock e as súas películas CCEC 

 Aprender sobre Alfred Hitchcock e as súas películas CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extraDC, CCL, CAA 

                                                 
18  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade Películas. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante escóitaa dun texto sobre un 

programa especial de películas para 

adolescentes. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan a 

dous mozos falando sobre as súas 

películas favoritas. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre preguntar e dar 

opinións falando de películas. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

unha crítica cinematográfica. 

 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta e 

clara (p. e. 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. 

 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

 

 

EA1.3. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversación 

formal ou informal entre dúas ou máis 

interlocutores que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema resúltalle 

coñecido e o discurso está articulado con 

claridade,a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

IL1.2.2. Escoita e entende as preguntas do 

profesor sobre temas familiares e cotiáns. 

CCL 

 

IL1.3.1. Presenza conversacións sobre o 

tema da unidade e extrae a información 

esencial. CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 7: FILMS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

escoitar unha pequena biografía sobre o 

director de cine  Alfred Hitchcock. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 

- Apreciación crítica de cine e cultura. 

- Espírito emprendedor de novos 

realizadores. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar un programa especial de 

películas para adolescentes. 

- Escoitar a dous mozos falando das súas 

películas favoritas. 

- Escoitar como preguntar e dar opinións 

falando de películas. 

- Escoitar unha crítica cinematográfica. 
 

- Escoitar unha pequena biografía sobre 

o director de cine Alfred Hitchcock. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

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 cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Future tenses: will, be going to, present 

continuous 
- First conditional 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Películas: director, filme a scene, etc 

- sufixos nominais: -ion and -ment: 

suggestion, development, etc 

- Preguntar e dar opinións/ Falar sobre 

películas 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Acentuación na frase e formas débiles 

 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos orais participando de 

maneira efectiva nun diálogo cara a cara, 

preguntando e dando opinións sobre 

películas, directores, practicando as 

seguintes estratexias orais de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, 

ao contexto e á canle aplicando o 

rexistro máis conveniente e a estrutura 

do discurso en cada caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha 

versión máis modesta) ou reaxustar a 

mensaxe (facendo concesións ao que o 

alumno/a quere expresar) despois de 

avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

- Tomar a máxima vantaxe de 

coñecemento previo (utilizando linguaxe 

“prefabricada”). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais : 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo 

ou ocupacional, e xustifícanse brevemente 

os motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás veces que 

se lle repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

1. EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. transparencias ou 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son 

as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas 

que establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 

 

 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

 

IL2.3.2. Practica e produce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais da 

unidade. CCL, SIE, CAA 

UNIT 7: FILMS 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Sinalar obxectos usando xestos ou 

accións que axuden a inferir o 

significado 

 

- Usar linguaxe   corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Apreciación crítica de cine e cultura. 

- Espírito emprendedor de novos 

realizadores. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre 

películas 

- Intercambiar información sobre 

realizadores. 

- Preparar e producir un diálogo para 

preguntar e dar opinión sobre películas. 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns discursivos 

de uso máis frecuente para organizar o texto 

de maneira sinxela coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

ofrecementos, pide e ofrece , 

pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

 

EA1.4. Comprende, nunha 

conversación informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e si o 

interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o 

devandito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as convencións 

sociais. CCL, SIE, CSC 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Future tenses: will, be going to, present 

continuous 
- First conditional 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Películas: director, filme a scene, etc 

- sufixos nominais: -ion and -ment: 

suggestion, development, etc 

- Preguntar e dar opinións/ Falar sobre 

películas 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Acentuación na frase e formas débiles 

 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes haxa que adaptar a 

mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara 

e intelixible, aínda que ás veces resulte 

evidente o acento estranxeiro, ou se cometan 

erros de pronuncia esporádicos sempre que 

non interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo 

en ocasións o discurso para buscar 

expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a comunicación en 

situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 

que se dependa en gran medida da actuación 

do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tema da unidade: films. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo 

mediante a lectura dunha revista online 

sobre o futuro do cine. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais), ao ler unha biografía 

sobre Alfred Hitchcock. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de ler unha entrevista 

cunha actriz. 

-Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto sobre Alfred 

Hitchcock. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a música ou 

o cine), condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións interpersoais 

EA3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro escolar, un 

lugar público ou unha zona de lecer). 

 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

IL3.1.1. Le instrucións, indicacións, 

carteis, fichas informativas, etc. e 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

 

UNIT 7: FILMS 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

cando len un texto sobre realizadores. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Apreciación crítica de cine e cultura. 

- Espírito emprendedor de novos 

realizadores. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler unha revista online sobre o futuro 

do cine. 

- Ler unha biografía de Alfred 

Hitchcock. 

- Ler unha entrevista cunha actriz  . 

- Ler un texto sobre realizadores. 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, obxectos, lugares e 

actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

(entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes e a 

organización de estruturas sintácticas de 

uso frecuente na comunicación escrita, así 

como os seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer unha 

suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socioculturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.1. Le historias, contos, extractos de 

novelas, ensaios, narracións, etc. e 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Future tenses: will, be going to, present 

continuous 
- First conditional 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Películas: director, filme a scene, etc 

- sufixos nominais: -ion and -ment: 

suggestion, development, etc 

- Preguntar e dar opinións/ Falar sobre 

películas 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas con films . 

 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e 

os seus significados asociados.. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos escritos relacionados con 

películas, como unha crítica 

cinematográfica practicando as seguintes 

estratexias escritas de produción: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos. (Uso 

de dicionario, guía gramatical, obtención 

de axuda, etc). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

(usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- Apreciación crítica de cine e cultura. 

- Espírito emprendedor de novos 

realizadores. 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 
IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

UNIT 7: FILMS 
 



290 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribe un diálogo personalizado 

pedindo e dando opinións sobre 

películas. 

- Escribir frases sobre directores. 

- Escribir unha reseña cinematográfica. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: : 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de xente, 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, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Future tenses: will, be going to, present 

continuous 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

EA4.5. Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén o contacto 

social (p. e., con amigos noutros países), 

intercámbiase información, descríbense 

en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a vitoria 

nunha competición); danse instrucións, 

fanse e aceptan ofrecementos e 

suxestións (p. e. cancélanse, confirman 

ou modifican unha invitación ou uns 

plans), e exprésanse opinións de maneira 

sinxela. 

 

 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAACAA 

 

IL4.4.7. Realiza actividades artísticas 

relacionadas co tema da unidade CCL, 

CCEC, SIE 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 

 

IL4.5.3. Escribe sobre as súas propias 

opinións, fai suxestións, ofrecementos, 

etc. de forma educada. CCL, CSC SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- First conditional 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Películas: director, filme a scene, etc 

- sufixos nominais: -ion and -ment: 

suggestion, development, etc 

- Preguntar e dar opinións/ Falar sobre 

películas 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con films . 

 

 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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Unit 8: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE19 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con convencións culturais CCL 

 Entender, memorizar e usar correctamente os verbos e a colocación de nomes CCL, CAA 

 Identifica e captar a idea ou ideas principais nunha guía de viarias sobre diferenzas culturaisCCL 

 Aprender sobre diferentes normas culturais CCEC, CSC 

 Entender, contrastar e usar correctamente os verbos modais de obrigación, prohibición e consello e a segunda condicional CCL, CAA 

 Identificar información específica a través dunha actividade de audición sobre relacións CCL 

 Usar linguaxe apropiada funcional para preguntar sobre unha persoa e auto describirse CCL, CSC 

 Escribir unha carta formal usando nexos de adición e contraste CCL, SIE, CCEC 

 Aprender sobre a importancia de vencer a adversidade SIE 

 Identificar información específica nun texto sobre Charles Rolls e Henry Royce CCL 

 Aprender sobre a orixe dos coches Rolls-Royce CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extraDC, CCL, CAA 

                                                 
19  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e sobre o tema da unidade 

Amigos 

 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante escóitaa 

dun texto sobre unha conversación sobre 

problemas en relacións. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, información 

esencial, puntos principais, detalles 

relevantes) cando escoitan un diálogo sobre 

atoparse a alguén famoso. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar unha 

gravación sobre un texto sobre intelixencia 

cultural. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos usando 

imaxes, para predicir o contido dun texto 

oral sobre  un diálogo con dous amigos 

falando sobre facer unha festa. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

CE1.1.Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos orais 

breves e ben estruturados, transmitidos 

de viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a velocidade lenta ou 

media, nun rexistro formal, informal ou 

neutro, e que versen sobre asuntos 

cotiáns en situacións habituais ou sobre 

temas xerais ou do propio campo de 

interese nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de lecer), 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta e 

clara (p. e. 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. 

 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

IL1.2.2. Escoita e entende as preguntas do 

profesor sobre temas familiares e cotiáns. 

CCL 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

UNIT 8: OUR FRIENDS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

escoitar un texto sobre relacións de amizade 

famosas. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 

- Relacións e amizades. 

- A importancia de recoñecer 

os logros. 

- A orixe da marca Rolls-Royce. 

 

Funcións comunicativas: 

- Listen to unha conversación sobre 

problemas en relacións. 

- Escoitar un diálogo sobre meeting 

someone famous. 

- Escoitar un texto sobre intelixencia 

cultural. 

-Escoitar un diálogo con dous amigos 

falando sobre facer unha festa. 

- Escoitar un texto sobre relacións de 

amizade famosas. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e abstractas 

de xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

condicións de vida (contorna, estrutura 

social), relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto 

os coñecementos sobre os constituíntes 

e a organización de patróns sintácticos 

e discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha 

suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Verbos modais de obrigación, prohibición 

e consello: must / mustn’t, have to / don’t 

have to, should / shouldn’t 
- Second conditional 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Facendo amigos: arrive early, be latexa, 

etc 
- Colocación de verbos e nomes: give 

advice, have an argument, etc 

- Describindo persoas / Unha festa 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

- Os sons /a ɪ/ /ɪ/ /ʊ/ /ɔɪ/ 

 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de 

uso común, e recoñecer os significados 

e intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos orais relacionados coa 

amizade, comunicar de maneira efectiva 

nunha situación cotiá, 

intercambiar información sobre xente, 

describir persoas e falar dunha festa,  

practicando as seguintes estratexias orais de 

produción: 

 

Planificación 

- Idear a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas principais e 

a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, aos modelos e 

fórmulas de cada tipo de texto. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais : 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Usar linguaxe   corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto corporal ou visual) 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo 

ou ocupacional, e xustifícanse brevemente 

os motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás veces que 

se lle repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

1. EA2.1. Fai 

presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas 

e con apoio visual (p. e. 

transparencias ou 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, 

as compras e o lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

nas que establece contacto 

social, intercambia 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

 

IL2.3.2. Practica e produce a pronuncia 

correcta en conversacións informais. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.3. Conversa acerca de valores de 

tipo ético mostrando respecto cara ao resto 

de opinións. CCL, CSC, SIE 

 

UNIT 8: OUR FRIENDS 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- Relacións e amizades. 

- A importancia de recoñecer 

os logros. 

- A orixe da marca Rolls-Royce. 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre xente. 

- Intercambiar información sobre unha festa. 

- Preparar e producir un diálogo sobre 

descrición de persoas. 

- Preparar e producir un diálogo con 

palabras relacionadas con amigos. 

 
Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e abstractas 

de xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns discursivos 

de uso máis frecuente para organizar o texto 

de maneira sinxela coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

información e expresa 

opinións e puntos de vista, 

fai invitacións e 

ofrecementos, pide e 

ofrece , pide e dá 

indicacións ou instrucións, 

ou discute os pasos que hai 

que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha 

conversación informal na 

que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista 

e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e 

directamente e si o 

interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o 

devandito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais da 

unidade. CCL, SIE, CAA 

 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as convencións 

sociais. CCL, SIE, CSC 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 

 

IL2.4.4 Mostra acordo ou desacordo con 

diferentes opinións dunha maneira 

respectuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Verbos modais de obrigación, prohibición 

e consello: must / mustn’t, have to / don’t 

have to, should / shouldn’t 
- Second conditional 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Facendo amigos: arrive early, be latexa, 

etc 
- Colocación de verbos e nomes: give 

advice, have an argument, etc 

- Describindo persoas / Unha festa 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

- Os sons /a ɪ/ /ɪ/ /ʊ/ /ɔɪ/ 

 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes haxa que adaptar a 

mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara 

e intelixible, aínda que ás veces resulte 

evidente o acento estranxeiro, ou se cometan 

erros de pronuncia esporádicos sempre que 

non interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo 

en ocasións o discurso para buscar 

expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a comunicación en 

situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 

que se dependa en gran medida da actuación 

do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre 

o tema da unidade: relacións. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura 

dunha guía de viaxes sobre diferenzas 

culturais. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, puntos 

principais), ao ler un texto sobre dous 

famosos amigos. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto antes de ler un texto sobre 

intelixencia cultural. 

-Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto sobre amizades 

famosas. 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos ao ler 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de lecer, 

incluídas manifestacións artísticas 

como a música ou o cine), condicións 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e ocupacional. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou 

o medio ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Le cartas, e-mails, faxes, etc. de 

carácter formal e extrae información 

específica. CCL, CEEC 

 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

CCL, CMCT, CCEC 

 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socioculturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

UNIT 8: OUR FRIENDS 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

unha carta formal para nomear a un amigo 

para un premio. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relativo aos seguintes temas: 

- Relacións e amizades. 

- A importancia de recoñecer 

os logros. 

- A orixe da marca Rolls-Royce. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler unha guía de viaxes sobre diferenzas 

culturais. 

- Ler un texto sobre dous famosos amigos. 

- Ler un texto sobre intelixencia cultural. 

- Ler un texto sobre amizades famosas. 

- Ler unha carta formal para nomear a un 

amigo para un premio. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

sociais e persoais. 

 

-Descrición de calidades físicas e abstractas 

de xente, obxectos, lugares e actividades. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

de vida (contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes 

e a organización de estruturas 

sintácticas de uso frecuente na 

comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha 

suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e 

a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, as súas relacións e do 

argumento 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

instrucións, opinións e puntos de vista, 

consello, recomendacións e avisos. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Verbos modais de obrigación, prohibición 

e consello: must / mustn’t, have to / don’t 

have to, should / shouldn’t 
- Second conditional 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Facendo amigos: arrive early, be latexa, 

etc 
- Colocación de verbos e nomes: give 

advice, have an argument, etc 

- Describindo persoas / Unha festa 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas con relacións . 

 

contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, tipográficas 

e de puntuación, así como abreviaturas 

e símbolos de uso común (p. e. ,%, 

), e os seus significados asociados.. 
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Unit 9: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE20 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con música  CCL 

 Entender, memorizar e usar correctamente prefixos negativos para adxectivosCCL, CAA 

 Identificar as ideas principais detalladas nun texto sobre música en streaming en internet CCL 

 Aprender sobre música en streaming DC, CSC 

 Entender, contrastar e usar correctamente o present simple passive e o past simple passiveCCL 

 Diferenciar entre o uso da activa e a pasiva CCL, CAA 

 Revisión xeral de tempos verbais CCL 

 Identificar información específica a través dunha actividade de audición sobre un músico CCL 

 Aprender sobre un músico que utilizou You Tube para lanzar a súa carreira CCEC, DC 

 Usar a linguaxe funcional apropiado para mostra acordo e desacordoCCL, CSC 

 Escribir sobre un heroe musical usando expresións temporaisCCL, SIE 

 Identificar información específica nun texto sobre dous famosos Palacios da Ópera CCL 

 Aprender sobre dous mundialmente famosos Palacios da Ópera CCEC 

 Asimilar os All Clear Tips e estudar a Language Reference da unidade CCL, CAA 

 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICs para facer unha práctica extra DC, CCL, CAA. 

                                                 
20  Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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 Identificar áreas de linguaxe que necesitan mellorar e usar os TICS para facer unha práctica extra DC, CCL, CAA 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e sobre o tema da 

unidade,   

Música 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante escóitaa dun texto sobre un 

programa de radio sobre un músico que 

utilizou You Tube para lanzar a súa 

carreira. 

 

- Distinción entre distintos tipos de 

comprensión (significado xeral, 

información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes) cando escoitan unha 

breve conversación sobre cancións. 

 

- Formulación de hipóteses aplicadas ao 

contido e ao contexto antes de escoitar 

unha gravación sobre streaming. 

 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

aplicadas a significados baseados na 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos usando imaxes, para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

unha entrevista sobre unha estrela do 

pop. 

 

CE1.1.Identificar a información esencial, 

os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do 

propio campo de interese nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e póidase volver 

escoitar o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), condicións 

de vida (contorna, estrutura social), 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta e 

clara (p. e. 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. 

 

EA1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo). 

 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente 

e si o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p. e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

 

IL1.2.2. Escoita e entende as preguntas do 

profesor sobre temas familiares e cotiáns. 

CCL 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións informais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 9: MAKING MUSIC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas 

na comprensión de novos elementos, 

cando escoitan unha gravación sobre 

Eminem. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relativo aos seguintes temas: 

- O correcto e incorrecto de 

descargar música. 

- Músicos anglófonos. 

- Mundialmente famosos Palacios de 

Opéraa en Australia e os EEUU. 

 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar un programa de radio sobre un 

músico que utilizou You Tube para 

lanzar a súa carreira 

- Escoitar unha breve conversación 

sobre cancións. 

- Escoitar unha gravación sobre 

streaming. 

- Escoitar unha entrevista sobre unha 

estrela do pop. 

- Escoitar unha gravación sobre 

Eminem. 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro educativo, 

nas institucións), comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e inferir 

do contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do 

seu interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

 

 

 

EA1.7. Identifica a información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese articulados con 

lentitude e claridade (p. e. noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as 

imaxes axudan á comprensión. 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 

 

IL1.7.1. Escoita extractos de programas de 

radio ou de televisión e extrae 

información específica. CCL, CCEC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple passive e past simple 

passive 

- Activa e Pasiva 

- Revisión de tempos verbais 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a: 

- Música: álbum cover, form a band, etc 

- Prefixos negativos: un-, im-, il-: 

unoriginal, impossible, illogical, etc 
- Estar de acordo e desacordo / Un 

concerto 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

- Acento na frase e /ə/ 

 

expresións de uso menos frecuente ou 

máis específico. 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS 

CRAVE 
Estratexias de produción:: 

Producir textos orais, participando dunha maneira 

efectiva nun diálogo informal cara a cara, 

mostrando acordo e desacordo sobre bandas de 

artistas, preguntar e responder sobre música, falar 

dun concerto, practicando as seguintes estratexias 

orais de produción: 

 

Planificación 

- Axustar o texto ao público obxectivo, ao 

contexto e á canle aplicando o rexistro máis 

conveniente e a estrutura do discurso en cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (facendo unha versión máis 

modesta) ou reaxustar a mensaxe (facendo 

concesións ao que o alumno/a quere expresar) 

despois de avaliar as dificultades e os recursos 

existentes. 

 

- Tomar a máxima vantaxe de coñecemento 

previo ( utilizando linguaxe “prefabricada”). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 

paratextuais : 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con significado similar. 

 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 

solicítase e intercámbiase información sobre 

temas de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo ou 

ocupacional, e xustifícanse brevemente os 

motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións e estruturas, e o 

interlocutor teña que solicitar ás veces que se 

lle repita o devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de 

estrutura simple e clara, utilizando, entre 

outros, procedementos como a adaptación da 

mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados si non se dispón doutros máis 

precisos. 

1. EA2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual (p. e. transparencias ou 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos ou ocupación, e 

responde a preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son 

as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

 

EA2.3. Participa en 

conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas 

que establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece , 

IL2.1.2. Fala sobre temas 

socioculturais, mostrando 

respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os 

seus coñecementos sobre os 

mesmos. 

 

 

 

 
 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situacións cotiás seguindo un 

modelo. CCL, SIE 

 

IL2.2.3. Practica e produce a 

pronuncia correcta en 

situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

IL2.2.4. Utiliza a linguaxe 

xestual para favorecer a 

comunicación en situacións 

cotiás. CCL, CAA 

 

IL2.3.1. Interpreta 

conversacións informais por 

parellas respectando as normas 

UNIT 9: MAKING MUSIC 

 
 



307 

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS 

CRAVE 
Paralingüísticos e paratextuais 

- Solicitar axuda. 

 

- Usar linguaxe   corporal culturalmente 

adecuado(xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto corporal ou visual) 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: : 
Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal relativo aos seguintes temas: 

- O correcto e incorrecto de 

descargar música. 

- Músicos anglófonos. 

- Mundialmente famosos Palacios de Opéraa en 

Australia e os EEUU 

 

 

Funcións comunicativas: 

- Facer e responder preguntas sobre música. 

- Intercambiar información mostrando acordo ou 

desacordo sobre bandas e artistas. 

- Preparar e producir un diálogo sobre un 

concerto . 

 
Con estas actividades, o alumno practicará as 

seguintes funcións comunicativas: 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida e 

conxectura. 

 

-Expresión de desexo, intención, decisión, 

promesa, ordes, autorización e prohibición. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e respectando 

as normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de devanditas 

funcións e os patróns discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados ao 

contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e 

pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha 

conversación informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e si o 

interlocutor está disposto a 

repetir ou reformular o 

devandito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. Practica e produce a 

pronuncia correcta en 

conversacións informais. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.3. Conversa acerca de 

valores de tipo ético mostrando 

respecto cara ao resto de 

opinións. CCL, CSC, SIE 

 

IL2.3.5. Fai preguntas aos seus 

compañeiros, respectando as 

convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

 

IL2.4.1. Interpreta 

conversacións formais por 

parellas seguindo un modelo. 

CCL, SIE, CSC 

 

IL2.4.2. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en 

conversacións formais. CCL, 

SIE 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión 

sobre cuestións formais, 

respectando as opinións dos 

demais. CCL, CSC, SIE 

 

IL2.4.4 Mostra acordo ou 

desacordo con diferentes 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS 

CRAVE 
 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, condicións 

e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da comunicación 

e organización do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple passive e past simple passive 

- Activa e Pasiva 

- Revisión de tempos verbais 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo 

a: 

- Música: álbum cover, form a band, etc 

- Prefixos negativos: un-, im-, il-: unoriginal, 

impossible, illogical, etc 
- Estar de acordo e desacordo / Un concerto 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

- Acento na frase e /ə/ 

 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda 

que en situacións menos correntes haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixible, aínda que ás veces resulte evidente 

o acento estranxeiro, ou se cometan erros de 

pronuncia esporádicos sempre que non 

interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse de 

maneira suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo en 

ocasións o discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que 

se dependa en gran medida da actuación do 

interlocutor. 

opinións dunha maneira 

respectuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o 

tema da unidade: Música.   

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo mediante a lectura 

dunha noticia sobre proles e contras da música 

en streamins. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais), 

ao ler un texto sobre dous famosos Palacios da 

Ópera. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto antes de ler un texto sobre Eminem. 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

baseadas no significado e comprensión de 

elementos significativos, ambos os lingüísticos 

e paralingüísticos, usando imaxes para predicir 

o contido dunha entrevista sobre unha estrela 

do pop que se fixo famoso grazas a You Tube. 

CE 3.1. 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 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades de 

lecer, incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o cine), 

EA3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e 

manexo de aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións para a 

realización de actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro escolar, un 

lugar público ou unha zona de lecer). 

 

EA3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet formulados de 

maneira simple e clara, e relacionados 

con asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

 

EA3.3. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato na que se 

fala dun mesmo; descríbense persoas, 

obxectos e lugares; nárranse 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e 

exprésanse sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal, educativo ou 

IL3.1.1. Le instrucións, indicacións , 

carteis, fichas informativas, etc. e 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.3.2. Le descricións persoais e analiza 

a súa dimensión social. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 9: MAKING MUSIC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

- Reformulación de hipóteses baseadas na 

comprensión de novos elementos cando len un 

diálogo sobre un concerto. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo aos 

seguintes temas: 

- O correcto e incorrecto de 

descargar música. 

- Músicos anglófonos. 

- Mundialmente famosos Palacios de Opéraa en 

Australia e os EEUU 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler unha noticia sobre proles e contras da 

música en streaming . 

- Ler un texto sobre dous famosos Palacios da 

Ópera. 

- Ler un texto sobre Eminem. 

- Ler unha entrevista sobre unha Estrela do pop. 

- Ler un diálogo. 

 

Con estas actividades, o alumno practicará 

as seguintes funcións comunicativas: 

- Expresión de coñecemento, certeza, dúbida e 

conxectura. 

 

-Expresión de desexo, intención, decisión, 

promesa, ordes, autorización e prohibición. 

 

condicións de vida (contorna, 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, 

no traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, 

e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns 

e a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas ou unha compra por Internet). 

 

EA3.6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionais, ou do seu 

interese (p. e. sobre un tema curricular, 

un programa informático, unha cidade, 

un deporte ou o medio ambiente), 

sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e 

faise unha idea do carácter dos 

distintos personaxes, as súas relacións 

e do argumento 

IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 

 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socioculturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 

 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre os 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Le e comprende as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da unidade. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario relativo 

ao tema da unidade e pono en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

-Expresións de interese, aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa e os seus opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple passive e past simple passive 

- Activa e Pasiva 

- Revisión de tempos verbais 

 

High frequency written vocabulary 

(production) related to: 

- Música: álbum cover, form a band, etc 

- Prefixos negativos: un-, im-, il-: unoriginal, 

impossible, illogical, etc 
- Estar de acordo e desacordo / Un concerto 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de tarefas 

de lectura, a ortografía de palabras relacionadas 

con música .   

 

contexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso 

significados asociados.. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción:: 

Producir textos escritos relacionados con 

música , como a descrición dun heroe 

musical, practicando as seguintes 

estratexias escritas de produción: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Usar coñecementos previos como base 

para sacar o maior partido do mesmo. 

( usando linguaxe “prefabricada”, etc.) 

 

CE4.1. 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 os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as 

EA4.1. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e 

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 
IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

UNIT 9: MAKING MUSIC 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: : 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relativo 

aos seguintes temas: 

- O correcto e incorrecto de 

descargar música. 

- Músicos anglófonos. 

- Mundialmente famosos Palacios de 

Opéraa en Australia e os EEUU 

 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir unha descrición dun heroe 

musical. 

- Escribe frases sobre streaming. 

- Escribir frases sobre veladas musicais 

famosas. 

 

 

 

 

Con estas actividades, o alumno 

practicará as seguintes funcións 

comunicativas: : 

- Expresión de coñecemento, certeza, 

dúbida e conxectura. 

 

-Expresión de desexo, intención, 

decisión, promesa, ordes, autorización e 

prohibición. 

 

-Expresións de interese, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

normas de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante axustados 

ao contexto e á intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixes persoal, 

espacial e temporal,  e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

sinalando os principais acontecementos 

de forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizando información específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.2. Escribe descricións de persoas, 

lugares, sentimentos, etc. de forma 

respectuosa. CCL, CSC SIE 

 

IL4.4.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións da unidade. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario e as explicacións da 

unidade. CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais e intercurriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CRAVE 

esperanza, confianza, sorpresa e os seus 

opostos. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Present simple passive e past simple 

passive 

- Activa e Pasiva 

- Revisión de tempos verbais 

 

 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

- Música: álbum cover, form a band, etc 

- Prefixos negativos: un-, im-, il-: 

unoriginal, impossible, illogical, etc 
- Estar de acordo e desacordo / Un 

concerto 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

Mostrar interese en aprender, a través de 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con música .   

 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira 

adecuada para facerse comprensible case 

sempre, os signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou separación de 

palabras ao final de liña), así como as 

convencións ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 
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4. B) ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENC 

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

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

for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporais (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. 

Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. non problem), nobody, nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; 

will; present simple and continuous + Adv.). 

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

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

- Expresión da modalidade: factualidad (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade 

(must; need; have (got) to); obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

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

determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a 

little). 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; latexa) of estafe; duration (from…to; 

during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency 

(e. g. often, usually). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 

- Identificación persoal; 

-Vivenda, fogar e contorna; 

-Actividades da vida diaria; 

-Familia e amigos; 

-Traballo e ocupacións; 

-Tempo libre, lecer e deporte; 

-Viaxes e vacacións; 

-Saúde e coidados físicos; 

-Educación e estudo; 

-Compras e actividades comerciais; 

-Alimentación e restauración; 

-Transporte; lingua e comunicación; 

-Medio ambiente, clima e contorna natural; 

-Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 
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3.4 4º ESO  

 

Starter unit: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE21 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Repasar e practicar vocabulario relacionado co transporte, os problemas de saúde e os primeiros auxilios, os instrumentos musicais e os traballos, as preposicións, os 

adxectivos de personalidade, adxectivos extremos e linguaxe de clase. CCL, CCEC, CAA 

 Repasar e practicar o presente continuo, o presente simple, as partículas interrogativas e os comparativos e superlativos. CCL, CAA 

 Repasar e practicar os comparativos e superlativos. CCL, CAA 

 Escoitar a un mozo describindo aos seus dous mellores amigos. CCL, CSC, CCEC 

 Practicar linguaxe funcional para comezar e continuar unha conversación. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 
 

                                                 
21Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Repaso dos 

temas aprendidos   con anterioridade. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar a un mozo describindo aos seus 

dous mellores amigos. 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar un diálogo 

comezando e continuando unha 

conversación. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

-  Educación ao comezar e continuar 

unha conversación. 

- Referencias a Brighton  e a Liverpool . 

 

Funcións comunicativas: 

- Escoitar descricións. 

- Escoitar expresións para comezar e 

continuar unha conversación. 

 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

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 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

  

EA1.6. 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 

 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 
 

- Iniciación e mantemento de relacións 

personais e sociais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

 

Estruturas sintácticas. 
- Repaso do presente continuo, o 

presente simple, as partículas 

interrogativas e os comparativos e 

superlativos. 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

Transporte, problemas de saúde e 

primeiros auxilios, instrumentos 

musicais e traballos, preposicións, 

adxectivos de personalidade, adxectivos 

extremos e linguaxe de clase. 

 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Mostrar interese por aprender, a través 

de tarefas de listening, a pronuncia de 

palabras relacionadas coas 

descripciones. 

 

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados coas 

descricións e practicar un diálogo sobre 

o primeiro día de escola. 

 

Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

CE2.1. Producir textos breves ou de 

lonxitude media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono ou outros 

medios técnicos, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, nos que se 

intercambian información, ideas e 

opinións, xustifícanse de maneira simple 

pero suficiente os motivos de accións e 

plans, e formúlanse hipóteses, aínda que ás 

veces haxa titubeos para buscar 

expresións, pausas para reformular e 

organizar o discurso e sexa necesario 

repetir o devandito para axudar ao 

interlocutor a comprender algúns detalles. 

 

CE2.2. 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 aos mesmos; recorrendo, entre 

outros, a procedementos como a definición 

simple de elementos para os que non se 

EA2.3. Participa 

adecuadamente en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nas 

que intercambia información e 

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 hipótese; 

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. 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     e 

de vocabulario da unidade. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Fai preguntas aos compañeiros 

respectando as convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 

significado. 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relacionado cos seguintes 

temas: 

-  Educación cando comezan e continúan 

unha conversación. 

- Referencias a Brighton  e a Liverpool. 

 

Funcións comunicativas: 

- Practicar linguaxe funcional para 

comezar e continuar unha conversación. 

 
A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 
 

- Iniciación e mantemento de relacións 

personais e sociais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

teñen as palabras precisas, ou comezando 

de novo cunha nova estratexia cando falla 

a comunicación. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando información 

necesaria e pertinente, axustando de 

maneira adecuada a expresión ao 

destinatario, ao propósito comunicativo, ao 

tema tratado e á canle de comunicación, e 

expresando opinións e puntos de vista coa 

cortesía necesaria. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto adecuadamente, organizar 

a información de maneira clara, ampliala 

con exemplos ou resumila. 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Estruturas sintácticas. 
- Repaso do presente continuo, o 

presente simple, as partículas 

interrogativas e os comparativos e  

superlativos. 
 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

Transporte, problemas de saúde e 

primeiros auxilios, instrumentos 

musicais e traballos, preposicións, 

adxectivos de personalidade, adxectivos 

extremos e linguaxe de clase. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Mostrar interese por aprender, 

mediante actividades orais, a pronuncia 

de palabras relacionadas coas 

descricións. 

 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados 

de maneira clara e comprensible, aínda que 

os interlocutores poden necesitar 

repeticións si trátase de palabras e 

estruturas pouco frecuentes, en cuxa 

articulación poden cometerse erros que 

non interrompan a comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa 

fluidez suficiente para facer comprensible 

a mensaxe cando as intervencións son 

breves ou de lonxitude media, aínda que 

poidan producirse pausas, vacilacións 

ocasionais ou reformulacións do que se 

quere expresar en situacións menos 

habituais ou en intervencións máis longas. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

indicacións habituais para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema da unidade. 

Repaso dos temas aprendidos   con 

anterioridade. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes), 

mentres len unha descrición da vida 

dunha moza. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto, antes de ler un diálogo sobre 

o primeiro día escolar. 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler 

fichas sobre dúas cidades británicas. 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relacionado cos seguintes 

temas: 

CE3.1. 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 de asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de temas de interese ou 

relevantes para os propios estudos, 

ocupación ou traballo e que conteñan 

estruturas e un léxico de uso común, tanto 

de carácter xeral como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos e actividades de estudo, traballo e 

lecer), condicións de vida (hábitat, 

estrutura socio-económica), relacións 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. sobre 

lecer, cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

EA3.6. Entende información específica 

de carácter concreto en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (p. e. 

enciclopedias, dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a 

materias académicas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 

 

 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-  Educación cando comezan e continúan 

unha conversación. 

- Referencias a Brighton  e a Liverpool. 

 

Funcións comunicativas: 

- Ler un diálogo de persoas falando 

sobre o primeiro día de escola. 

- Ler a descrición de dúas cidades. 

 
A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas: 
 

- Iniciación e mantemento de relacións 

personais e sociais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Repaso do presente continuo, o 

presente simple, partículas interrogativas 

e os comparativos e superlativos. 
 

Léxico escrito de uso 

común(recepción) relacionado con: 

Transporte, problemas de saúde e 

primeiros auxilios, instrumentos 

musicais e traballos, preposicións, 

interpersonais (xeracionais, ou no ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), e 

convencións sociais (actitudes, valores), 

así como os aspectos culturais xenerais 

que permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de carácter 

histórico ou literario). 

CE3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á comprensión 

do texto, os constituíntes e a organización 

de estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente cando o 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

adxectivos de personalidade, adxectivos 

extremos e linguaxe de clase. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas coas descricións. 

contexto ou o apoio visual facilitan a 

comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de uso común e 

máis específico (p. e. &, ¥), e os seus 

significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos relacionados con 

descricións de persoas e o primeiro día 

de escola practicando as seguintes 

estratexias de produción escrita: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relacionado cos seguintes 

temas: 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

 

 

EA4.3. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

académico e ocupacional dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 

 

 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. un accidente), describindo 

brevemente situacións, persoas, obxectos 

e lugares; narrando acontecementos 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses personais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

 

IL4.3.2. Completa actividades referidas a 

situacións da vida cotiá respectando as 

convencións sociais. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

IL4.5.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais ou inter-curriculares 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-  Educación cando comezan e continúan 

unha conversación. 

- Referencias a Brighton  e a Liverpool. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir acerca de traballos, carácter, 

etc. 

- Escribir sobre o primeiro día de escola. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas: 

 

- Iniciación e mantemento de relacións 

personais e sociais. 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

 

 

Estruturas sintácticas. 
- Repaso do presente continuo, o 

presente simple, as partículas 

interrogativas e os comparativos e 

superlativous. 
 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

Transporte, problemas de saúde e 

primeiros auxilios, instrumentos 

musicais e traballos, preposicións, 

adxectivos de personalidade, adxectivos 

extremos e linguaxe de clase 

 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

nunha clara secuencia lineal, e 

explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

 

 

 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

CCEC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas coas descricións. 

 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 
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Unit 1: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE22 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente vocabulario relacionado con acontecementos que che cambian a vida CCL, CSC, CCEC 

 Ler un artigo dunha revista de entretemento sobre a vida dunha persoa famosa. CCL, CSC, CCEC 

 Identificar o contido xeral e extraer información específica dun artigo dunha revista de entretemento sobre a vida dunha persoa famosa CCL, CSC, CCEC 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas co presente e o pasado CCL, CMCT, CD, CCEC 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas con preguntas de suxeito e de obxecto CCL, CMCT, CD, CCEC 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente "collocations" de verbo + preposición CCL, CSC, CCEC 

 Identificar información específica sobre a nova vida dun adolescente mediante unha actividade de escoita CCL, CAA, CCEC 

 Utilizar correctamente linguaxe funcional para describir unha foto CCL, CSC, SIE, CCEC 

 Escribir unha mensaxe nunha rede social dando noticias CCL, CD, SIE 

 Identificar o contido xeral dun texto sobre unha viaxe famosa CCL, CMCT, CSC 

 Aprender cousas sobre os evacuados británicos CCEC 

 Asimilar os apartados All Clear Tips e All Clear Rules e estudar a sección Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 
 Identificar as áreas de linguaxe que necesitan mellorar e utilizar o TIC para práctica adicional CCL, CD, CAA 

 

 

                                                 
22Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Tema da 

unidade: Acontecementos que che 

cambian a vida. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita  dun texto sobre 

Johnny Depp. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar unha entrevista cunha moza que 

acaba de cambiar de vida. 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar un diálogo 

sobre unha excursión escolar. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto oral sobre 

viaxes famosas. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

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 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista na que participa (p. 

e. en centros de estudos ou de traballo), 

información relevante e detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades 

académicas ou ocupacionais de carácter 

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre xestións 

cotiás e extrae a información esencial. 

CCL, SIE 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIL1.5.3. Escoita  entrevistas e extrae  a 

información fundamental. CCL, SIE 

 

 

 

UNIT 1: Lifestyle changes 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

- viaxes famosas. 

- os evacuados británicos. 

- mensaxes informais en redes sociais 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprensión dunha entrevista na que 

unha adolescente de Senegal que se 

mudou a España responde a preguntas 

sobre a súa nova vida. 

- Predición do tema dunha entrevista a 

partir de imaxes. 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

-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. 

 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

habitual e predicible, sempre que poida 

pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. 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 (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Presente simple 

- Pasado simple 

- used to 

- Subject and object questions 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

- Acontecementos que cambian a vida 

become rich, etc. 
- Verbo + preposición: agree about, 

agree with, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acentuación de frases. 

 

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais sobre un 

acontecemento que cambia a vida, 

responder preguntas sobre a vida dunha 

moza, describir unha foto ou repetir un 

diálogo, practicando con todo iso as 

seguintes estratexias de produción: 
 

Planificación 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

CE2.1. Producir textos breves ou de lonxitude 

media, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono ou outros medios técnicos, nun 

rexistro formal, neutro ou informal, nos que se 

intercambian información, ideas e opinións, 

xustifícanse de maneira simple pero suficiente 

os motivos de accións e plans, e formúlanse 

hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos 

para buscar expresións, pausas para 

reformular e organizar o discurso e sexa 

necesario repetir o devandito para axudar ao 

interlocutor a comprender algúns detalles. 

CE2.2. 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 aos mesmos; 

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 comunicación. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

EA2.1. Fai presentacións breves, 

ben estruturadas, ensaiadas 

previamente e con apoio visual 

(p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos 

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 dos oíntes 

articuladas de maneira clara e a 

velocidade media. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións 

cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe 

ou estancia noutros países por 

motivos personais, educativos ou 

ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, 

estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde, lecer), e sabe 

solicitar atención, información, 

axuda ou explicacións, e facer 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. 

CCL, SIE, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.3 . Utiliza a linguaxe xestual  

para favorecer a comunicación en 

situacións cotiás . CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1: Lifestyle changes 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, 

proxémica). 
 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 
Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- viaxes famosas. 

- os evacuados británicos. 

- mensaxes informais en redes sociais. 

 

Funcións comunicativas: 

- Participación efectiva nunha 

conversación informal cara a cara na que 

se fan e responden preguntas 

relacionadas con fotos. 

- Comentar fotos / Describir unha foto. 

 
A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

-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. 

 

relativos a relacións interpersonais e 

convencións sociais nos ámbitos persoal, 

público, educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando información 

necesaria e pertinente, axustando de maneira 

adecuada a expresión ao destinatario, ao 

propósito comunicativo, ao tema tratado e á 

canle de comunicación, e expresando opinións 

e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns discursivos 

habituais para iniciar e concluír o texto 

adecuadamente, organizar a información de 

maneira clara, ampliala con exemplos ou 

resumila. 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que con 

algunha influencia da primeira lingua ou 

outras, sobre un amplo repertorio de estruturas 

sintácticas comúns, e seleccionar os elementos 

adecuados de coherencia e de cohesión textual 

para organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

unha reclamación ou unha xestión 

formal de maneira sinxela pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

EA2.3. Participa adecuadamente 

en conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nas 

que intercambia información e 

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 hipótese; 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. 

EA2.4. Toma parte en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de carácter 

académico ou ocupacional, sobre 

temas habituais nestes contextos, 

intercambiando información 

pertinente sobre feitos concretos, 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     

e de vocabulario da unidade. CCL, 

SIE, CAA 

IL2.3.5. Fai preguntas aos 

compañeiros respectando as 

convencións sociais. CCL, SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.2. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en conversacións 

formais. CCL, SIE 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as 

opinións dos demais. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE 

LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

 

Estruturas sintácticas. 
- Presente simple 

- Pasado simple 

- used to 

- Subject and object questions 

 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

- Acontecementos que cambian a vida 

become rich, etc 
- Verbo + preposición: agree about, 

agree with, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acentuación de frases. 

 

xerais ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio limitado 

de expresións e modismos de uso frecuente. 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados de 

maneira clara e comprensible, aínda que os 

interlocutores poden necesitar repeticións si 

trátase de palabras e estruturas pouco 

frecuentes, en cuxa articulación poden 

cometerse erros que non interrompan a 

comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa fluidez 

suficiente para facer comprensible a mensaxe 

cando as intervencións son breves ou de 

lonxitude media, aínda que poidan producirse 

pausas, vacilacións ocasionais ou 

reformulacións do que se quere expresar en 

situacións menos habituais ou en 

intervencións máis longas. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

indicacións habituais para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda do interlocutor. 

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, opinións e plans.   
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema da unidade: 

acontecementos da vida 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo , mediante a lectura 

dun artigo dunha revista sobre Johnny Depp. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes), mentres len unha ficha 

acerca de Penélope  Cruz. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto, antes de ler un diálogo describindo 

fotos. 

- Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dunha mensaxe nunha rede 

social. 

CE3.1. 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 de asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de temas de interese 

ou relevantes para os propios estudos, 

ocupación ou traballo e que conteñan 

estruturas e un léxico de uso común, 

tanto de carácter xeral como máis 

específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

EA3.1. Identifica información relevante 

en instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (p. e. nun evento cultural, 

nunha residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. sobre 

lecer, cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

 

EA3.3. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros online ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos; 

IL3.1.3. Le e pon en práctica instrucións e 

consellos para mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.3.1. Le cartas, e-mails, blogs, postais, 

etc. de carácter persoal e utilízaos como 

modelo. CCL, CSC, SIE 

UNIT 1: Lifestyle changes 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler un 

texto cultural sobre viaxes famosas. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relacionado cos 

seguintes temas: 
- viaxes famosas. 

- os evacuados británicos. 

- mensaxes informais en redes sociais 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender as ideas principais, identificar 

información específica e as conclusións máis 

importantes nun artigo dunha revista 

claramente estruturado sobre un famoso actor 

de cine. 

- Comprender información específica en 

materiais de referencia sobre os evacuados en 

Gran Bretaña durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

- Lectura rápida para obter a idea xeral. 

- Predición do tema dunha entrevista a partir 

de imaxes. 

 

A través destas actividades o alumno practica 

as seguintes Funcións comunicativas: 

- Descrición de calidades físicas e abstractas 

de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

sociolingüísticos relativos á vida 

cotiá (hábitos e actividades de estudo, 

traballo e lecer), condicións de vida 

(hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, 

ou no ámbito educativo, ocupacional 

e institucional), e convencións sociais 

(actitudes, valores), así como os 

aspectos culturais xenerais que 

permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de 

carácter histórico ou literario). 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a 

coñecida; exemplificación   ; 

resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados (p. e. 

nárranse feitos e experiencias, reais ou 

imaxinarios, e intercámbianse 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

 

EA3.5. Localiza con facilidade 

información específica de carácter 

concreto en textos xornalísticos en 

calquera soporte, ben estruturados e de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; recoñece ideas significativas de 

artigos divulgativos sinxelos, e identifica 

as conclusións principais en textos de 

carácter claramente argumentativo, 

sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

 

EA3.6. Entende información específica 

de carácter concreto en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (p. e. 

enciclopedias, dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a 

materias académicas ou asuntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Le artigos de prensa, revistas, 

páxinas web, etc, e analiza a información. 

CCL, CMCT, CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición. 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Presente simple 

- Pasado simple 

- used to 

- Subject and object questions 

 

Léxico escrito de uso común(recepción) 

relacionado con: 

- Acontecementos que cambian a vida become 

rich, etc 
- Verbo + preposición: agree about, agree 

with, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas con acontecementos que che 

cambian a vida. 

unha estrutura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns 

e a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado 

de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o 

apoio visual facilitan a comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso 

común e máis específico (p. e. &, ¥), 

e os seus significados asociados. 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

 

 

 

 

 

información fundamental. CCL, CSC, 

CCEC 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.5. Le e comprende as explicacións 

gramaticais     e de vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos relacionados 

coas mensaxes das redes sociais, 

practicando as seguintes estratexias de 

produción escrita: 

 

Planificación 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

 

EA4.2. Escribe o seu curriculum vitae en 

formato electrónico, seguindo, p. e., o 

modelo Europass. 

 

 

EA4.3. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

académico e ocupacional dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 

 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1: Lifestyle changes 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Pedir axuda. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- viaxes famosas. 

- os evacuados británicos. 

- mensaxes informais en redes sociais 

 

Funcións comunicativas: 

- Participar n o foro dunha rede social e 

describir acontecementos recentes das 

súas vidas. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas : 

-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. 

 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

 

 

 

EA4.6. 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 (p. e. sobre unha 

viaxe, as súas mellores vacacións, un 

acontecemento importante, un libro, 

unha película), ou feitos imaxinarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes e 

IL4.5.1. Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

IL4.5.7. Realiza actividades artísticas 

relacionadas co tema da unidade. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.5.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais ou inter-curriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

CCEC, SIE 

 
 

 

IL4.6.3. Escribe sobre as súas propias 

opinións, fai suxestións, ofrecementos, 

etc. de forma educada. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Presente simple 

- Pasado simple 

- used to 

- Subject and object questions 

 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

- Acontecementos que cambian a vida 

become rich, etc. 
- Verbo + preposición: agree about, 

agree with, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas con acontecementos que 

che cambian a vida. 

 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre os mesmos. 
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Unit 2: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE23 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente vocabulario relacionado cos xéneros literarios CCL, CSC, CCEC 

 Ler un extracto da novela White Fang de Jack London CCL, CCEC 
 Identificar o contido xeral e extraer información específica dun extracto dunha novela CCL, CCEC 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas co pasado simple e o pasado continuo CCL, CAA, CCEC 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas co pasado perfecto e expresións temporais CCL, CAA, CCEC 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente algúns nomes compostos CCL, CSC, CCEC 

 Identificar información específica referida a opinións de persoas sobre libros e películas a través dun listening CCL, CSC, CCEC 
 Utilizar correctamente linguaxe funcional para pedir e dar opinións sobre libros CCL, SIE, CCEC 

 Escribir unha reseña dun libro CCL, CAA, CCEC 

 Aprender cousas sobre tres famosas escritoras CCEC 

 Identificar o contido xeral dun texto sobre tres famosas escritoras CCL, CCEC 

 Asimilar os apartados All Clear Tips e All Clear Rules e estudar a sección Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 
 Identificar as áreas de linguaxe que necesitan mellorar e utilizar o TIC para práctica adicional CCL, CD, CAA 

 

                                                 
23Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Tema da 

unidade: Literatura, escritores, libros. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita  dun extracto dunha 

novela. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar a unha conversación sobre dúas 

best sellers. 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar un diálogo 

nunha libraría. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto oral sobre o 

libro The giver. 
 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

escoitar a un texto cultural sobre 

escritoras famosas. 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

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 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista na que participa (p. 

e. en centros de estudos ou de traballo), 

información relevante e detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1. Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

UNIT 2: Books 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

- a novela White Fang de Jack 

London. 

- escritoras famosas 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender unha conversación 

informal na que dúas persoas expresan 

opinións sobre películas e libros. 

- Predicir o contido dunha conversación 

a partir de imaxes 

 

 

 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

 

- Iniciación e mantemento de relacións 

personais e sociais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

académicas 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. 

EA1.6. 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 (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

 

 

Estruturas sintácticas. 
- Pasado simple e pasado continuo 
- Pasado perfecto 

- Expresións temporais co pasado 

perfecto 
Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Preguntas obxecto (Unidade 1) 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

- Xéneros literarios: adventure, 

autobiography, etc 
- Nomes compostos: audiobook, best-

seller, etc 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /əʊ/, /ɒ/, /ɔː/, /ouː/ e /ʌ/ 

 

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 



348 

 

 

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados cos 

libros que prefiren, falando sobre 

literatura , pedindo e dando opinións, 

falando sobre escritoras, etc. practicando 

con todo iso as seguintes estratexias de 

produción: 

 

Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

CE2.1. Producir textos breves ou de 

lonxitude media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono ou outros 

medios técnicos, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, nos que se 

intercambian información, ideas e 

opinións, xustifícanse de maneira simple 

pero suficiente os motivos de accións e 

plans, e formúlanse hipóteses, aínda que ás 

veces haxa titubeos para buscar 

expresións, pausas para reformular e 

organizar o discurso e sexa necesario 

repetir o devandito para axudar ao 

interlocutor a comprender algúns detalles. 

 

CE2.2. 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 aos mesmos; recorrendo, entre 

outros, a procedementos como a definición 

simple de elementos para os que non se 

teñen as palabras precisas, ou comezando 

EA2.1. Fai presentacións 

breves, ben estruturadas, 

ensaiadas previamente e con 

apoio visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos 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 dos oíntes articuladas 

de maneira clara e a velocidade 

media. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións 

cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe 

ou estancia noutros países por 

motivos personais, educativos 

ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, 

estudos, traballo, relacións coas 

IL2.1.1. Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da unidade seguindo 

un exemplo. CCL, SIE 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. CCL, 

SIE, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre situacións 

cotiás seguindo un modelo. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2: Books 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 
Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- a novela White Fang de Jack 

London. 

- escritoras famosas 

 

Funcións comunicativas: 

- Participar de forma efectiva nunha 

conversación informal cara a cara na que 

se piden e ofrécenseopinións sobre 

libros e literatura. 

- Falar sobre literatura / Pedir e dar 

opinións. 

 
A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 
 

- Iniciación e mantemento de relacións 

personais e sociais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

de novo cunha nova estratexia cando falla 

a comunicación. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando información 

necesaria e pertinente, axustando de 

maneira adecuada a expresión ao 

destinatario, ao propósito comunicativo, ao 

tema tratado e á canle de comunicación, e 

expresando opinións e puntos de vista coa 

cortesía necesaria. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto adecuadamente, organizar 

a información de maneira clara, ampliala 

con exemplos ou resumila. 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

autoridades, saúde, 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. 

EA2.3. Participa 

adecuadamente en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nas 

que intercambia información e 

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 hipótese; 

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. 

EA2.4. Toma parte en 

conversacións formais, 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.3.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     e 

de vocabulario da unidade. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Fai preguntas aos compañeiros 

respectando as convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Pasado simple e pasado continuo 
- Pasado perfecto 

- Expresións temporais co pasado 

perfecto 
Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Preguntas obxecto (Unidade 1) 

 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

- Xéneros literarios: adventure, 

autobiography, etc. 
- Nomes compostos: audiobook, best-

seller, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /əʊ/, /ɒ/, /ɔː/, /ouː/ e /ʌ/ 

 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados 

de maneira clara e comprensible, aínda que 

os interlocutores poden necesitar 

repeticións si trátase de palabras e 

estruturas pouco frecuentes, en cuxa 

articulación poden cometerse erros que 

non interrompan a comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa 

fluidez suficiente para facer comprensible 

a mensaxe cando as intervencións son 

breves ou de lonxitude media, aínda que 

poidan producirse pausas, vacilacións 

ocasionais ou reformulacións do que se 

quere expresar en situacións menos 

habituais ou en intervencións máis longas. 

 

entrevistas e reunións de 

carácter académico 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, 

opinións e plans. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

indicacións habituais para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema da unidade: Literatura, 

libros e escritores. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante a lectura 

dun extracto dunha novela. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes), mentres len un diálogo 

sobre literatura. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto, antes de ler un modelo dunha reseña 

dun libro. 

- Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun artigo sobre escritoras 

famosas. 

CE3.1. 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 de asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de temas de interese 

ou relevantes para os propios estudos, 

ocupación ou traballo e que conteñan 

estruturas e un léxico de uso común, 

tanto de carácter xeral como máis 

específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

EA3.1. Identifica información relevante 

en instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (p. e. nun evento cultural, 

nunha residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

 

 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. sobre 

lecer, cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

EA3.6. Entende información específica 

de carácter concreto en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (p. e. 

enciclopedias, dicionarios, monografías, 

IL3.1.2. Le e identifica información básica 

e instrucións nos enunciados dos 

exercicios. CCL 

IL3.1.3. Le e pon en práctica instrucións e 

consellos para mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe. CCL, CAA 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2: Books 



353 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler unha 

ficha sobre o autor americano Jack London. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relacionado cos 

seguintes temas: 
- a novela White Fang de Jack 

London. 

- escritoras famosas 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender a idea principal e as partes máis 

relevantes dun breve extracto da novela White 

Fang de Jack London. 
- Comprender información específica nunha 

enciclopedia online sobre tres escritoras 

famosas. 

- Lectura rápida para atopar información 

clave. 

 

A través destas actividades o alumno practica 

as seguintes Funcións comunicativas: 

 

- Iniciación e mantemento de relacións 

personais e sociais. 

 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

sociolingüísticos relativos á vida 

cotiá (hábitos e actividades de estudo, 

traballo e lecer), condicións de vida 

(hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, 

ou no ámbito educativo, ocupacional 

e institucional), e convencións sociais 

(actitudes, valores), así como os 

aspectos culturais xenerais que 

permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de 

carácter histórico ou literario). 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a 

coñecida; exemplificación   ; 

resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados (p. e. 

presentacións) sobre temas relativos a 

materias académicas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

 

 

 

EA3.7. 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 pode seguirse 

sen dificultade, e os personaxes e as súas 

relacións descríbense de maneira clara e 

sinxela. 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC, 

CCEC 

IL3.6.4. Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un cuestionario, un resumo, 

etc. e extrae información específica. CCL, 

CCEC 

IL3.6.5. Le e comprende as explicacións 

gramaticais     e de vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 

PI 3.6.7. Le e extrae información de 

enciclopedias, dicionarios  e outros 

materiais de referencia. CCL, CAA 

 

 

 

IL3.7.1. Le historias, contos, extractos de 

novelas, ensaios, narracións, etc. e 

comprende información detallada. CCL, 

CCEC 

IL3.7.2. Le e comprende o argumento de 

textos literarios sinxelos CCL, CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Pasado simple e pasado continuo 
- Pasado perfecto 

- Expresións temporais co pasado perfecto 
Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Preguntas obxecto (Unidade 1) 

 

Léxico escrito de uso común(recepción) 

relacionado con: 

- Xéneros literarios: adventure, 

autobiography, etc 
- Nomes compostos: audiobook, best-seller, 

etc 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas coa literatura. 

unha estrutura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns 

e a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado 

de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o 

apoio visual facilitan a comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso 

común e máis específico (p. e. &, ¥), 

e os seus significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos relacionados coa 

literatura, tales como escribir unha 

reseña dun libro que lles gusta, 

practicando as seguintes estratexias de 

produción escrita: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

 

 

 

 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.1. Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

IL4.5.7. Realiza actividades artísticas 

relacionadas co tema da unidade. CCL, 

CCEC, SIE 

 

UNIT 2: Books 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- a novela White Fang de Jack 

London. 

- escritoras famosas 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir unha reseña dun libro no que 

se describen impresións  ou sentimentos 

dunha forma clara e coherente. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas : 

 

- Iniciación e mantemento de relacións 

personais e sociais. 

 

-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 interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Pasado simple e pasado continuo 
- Pasado perfecto 

- Expresións temporais co pasado 

perfecto 
 

 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Preguntas obxecto (Unidade 1) 

 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

- Xéneros literarios: adventure, 

autobiography, etc 
- Nomes compostos: audiobook, best-

seller, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas coa literatura. 

 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 
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Unit 3: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE24 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente vocabulario relacionado co aforro de recursos ambientais CCL, CMCT, CSC 

 Ler unha noticia online sobre unha innovación tecnolóxica que anima á xente a reciclar nas súas casas CCL, CMCT, CD, CSC 

 Identificar o contido xeral e extraer información específica dunha noticia online sobre a reciclaxe en casa CCL, CMCT, CD, CSC 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas co presente perfecto CCL, CAA 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente certas expresións temporais co presente perfecto CCL, CAA 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente certos prefixos CCL, CMCT, CSC 

 Identificar información específica sobre as "granxas verticais" a través dun listening CCL, CMCT, CD, CSC 
 Utilizar correctamente linguaxe funcional para priorizar ideas sobre o aforro de recursos CCL, CSC 

 Escribir un ensaio de opinión CCL, CMCT, CSC, SIE 

 Aprender cousas sobre a organización ecoloxista Freecycle CCEC 
 Identificar o contido xeral dun texto sobre unha organización ambiental CCL, CMCT, CSC 

 Asimilar os apartados All Clear Tips e All Clear Rules e estudar a sección Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 
 Identificar as áreas de linguaxe que necesitan mellorar e utilizar o TIC para práctica adicional CCL, CD, CAA 

                                                 
24Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Tema da 

unidade: cuestións ambientais. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita  dun texto sobre a 

reciclaxe de lixo. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar un texto sobre as "granxas 

verticais". 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar un diálogo 

sobre ideas para axudar ao medio 

ambiente. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun ensaio de opinión 

sobre a necesidade de reciclar. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

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 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista na que participa (p. 

e. en centros de estudos ou de traballo), 

información relevante e detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades 

académicas ou ocupacionais de carácter 

habitual e predicible, sempre que poida 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1. Escoita conversacións formais 

achega do tema da unidade e capta 

información específica. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

UNIT 3: Save the planet 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

escoitar un texto cultural sobre famosas 

organizacións ecoloxistas. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

- aforrar recursos ambientais. 

- a organización ecoloxista Freecycle. 

 

Funcións comunicativas: 

- Extraer as ideas fundamentais dunha 

noticia sobre unha innovación científica 

no ámbito das granxas coa axuda de 

información visual. 

- Predicir o contido dunha presentación 

de radio a partir dunha imaxe. 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 
-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 interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

 

EA1.6. 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 (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Presente perfecto 

- Comparación entre o presente perfecto 

e o pasado simple 

- Expresións temporais co presente 

perfecto 

Gramática reciclada 

- Presente continuo (Unidade Starter) 

- Presente simple (Unidade 1) 

- Pasado simple (Unidade 1) 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

- Aforro de recursos ambientais: 

compost food waste, install solar panels, 

etc. 
- Prefixos: re-, over-, under- 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acentuación de palabras 

 

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con 

facer unha listaxe de formas de axudar 

ao medio ambiente, priorizar ideas, facer 

e responder preguntas sobre como 

axudan eles ao medio ambiente,  

practicando con todo iso as seguintes 

estratexias de produción: 

 

Planificación 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

CE2.1. Producir textos breves ou de lonxitude 

media, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono ou outros medios técnicos, nun 

rexistro formal, neutro ou informal, nos que se 

intercambian información, ideas e opinións, 

xustifícanse de maneira simple pero suficiente os 

motivos de accións e plans, e formúlanse 

hipóteses, aínda que ás veces haxa titubeos para 

buscar expresións, pausas para reformular e 

organizar o discurso e sexa necesario repetir o 

devandito para axudar ao interlocutor a 

comprender algúns detalles. 

 

CE2.2. 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 aos 

mesmos; 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 comunicación. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

EA2.1. Fai presentacións 

breves, ben estruturadas, 

ensaiadas previamente e 

con apoio visual (p. e. 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas académicos 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 dos oíntes 

articuladas de maneira 

clara e a velocidade 

media. 

 

EA2.3. Participa 

adecuadamente en 

conversacións informais 

cara a cara ou por 

teléfono ou outros 

medios técnicos, sobre 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. CCL, 

SIE, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.3.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

IL2.3.3. Conversa acerca de valores de 

tipo ético mostrando respecto cara ao resto 

de opinións. CCL, CSC, SIE 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     e 

UNIT 3: Save the planet 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 

significado. 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 
Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- aforrar recursos ambientais. 

- a organización ecoloxista Freecycle. 

 

Funcións comunicativas: 

- Participar de forma efectiva nunha 

conversación informal cara a cara na que 

se intercambianopiniones e información 

fáctica e establécese unha lista de 

prioridades. 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

-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. 

 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e 

ocupacional/laboral, seleccionando e achegando 

información necesaria e pertinente, axustando de 

maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao 

propósito comunicativo, ao tema tratado e á canle 

de comunicación, e expresando opinións e puntos 

de vista coa cortesía necesaria. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas polo 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de expoñentes comúns de devanditas funcións e 

os patróns discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto adecuadamente, organizar a 

información de maneira clara, ampliala con 

exemplos ou resumila. 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que con 

algunha influencia da primeira lingua ou outras, 

sobre un amplo repertorio de estruturas sintácticas 

comúns, e seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para organizar o 

discurso de maneira sinxela pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado de 

expresións e modismos de uso frecuente. 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas que 

intercambia información 

e 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 

hipótese; 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. 

EA2.4. Toma parte en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico ou 

ocupacional, sobre temas 

habituais nestes 

contextos, 

intercambiando 

información pertinente 

de vocabulario da unidade. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Fai preguntas aos compañeiros 

respectando as convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Presente perfecto 

- Comparación entre o presente perfecto 

e o pasado simple 

- Expresións temporais con   o presente 

perfecto 

Gramática reciclada 

- Presente continuo (Unidade Starter) 

- Presente simple (Unidade 1) 

- Pasado simple (Unidade 1) 

 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

- Aforro de recursos ambientais: 

compost food waste, install solar panels, 

etc 
- Prefixos: re-, over-, under- 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acentuación de palabras 

 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados de 

maneira clara e comprensible, aínda que os 

interlocutores poden necesitar repeticións si 

trátase de palabras e estruturas pouco frecuentes, 

en cuxa articulación poden cometerse erros que 

non interrompan a comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa fluidez 

suficiente para facer comprensible a mensaxe 

cando as intervencións son breves ou de lonxitude 

media, aínda que poidan producirse pausas, 

vacilacións ocasionais ou reformulacións do que 

se quere expresar en situacións menos habituais 

ou en intervencións máis longas. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou indicacións habituais para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se 

poida necesitar a axuda do interlocutor. 

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, opinións e 

plans. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema da unidade: protexer o 

medio ambiente. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante a lectura 

dun texto sobre o lixo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes), mentres len un diálogo 

sobre formas de protexer o medio ambiente. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto, antes de ler un ensaio de opinión 

sobre a necesidade de reciclar de maneira 

obrigatoria. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto cultural sobre 

famosas organizacións ecoloxistas. 

CE3.1. 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 de asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de temas de interese 

ou relevantes para os propios estudos, 

ocupación ou traballo e que conteñan 

estruturas e un léxico de uso común, 

tanto de carácter xeral como máis 

específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos relativos á vida 

cotiá (hábitos e actividades de estudo, 

EA3.1. Identifica información relevante 

en instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (p. e. nun evento cultural, 

nunha residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

 

 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. sobre 

lecer, cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

EA3.5. Localiza con facilidade 

información específica de carácter 

concreto en textos xornalísticos en 

calquera soporte, ben estruturados e de 

extensión media, tales como noticias 

IL3.1.1. Le instrucións, indicacións, 

carteis, fichas informativas, etc e 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 

IL3.1.3. Le e pon en práctica instrucións e 

consellos para mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe. CCL, CAA 

 

 
 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3: Save the planet 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler unha 

ficha sobre unha campaña de reciclaxe en 

Inglaterra. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relacionado cos 

seguintes temas: 
- aforrar recursos ambientais. 

- a organización ecoloxista Freecycle. 

 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender as ideas principais, identificar 

información específica e as principais 

conclusións de dunha noticia online 

claramente estruturada sobre unha innovación 

tecnolóxica que anima á xente a reciclar. 

- Comprender información específica nunha 

páxina web sobre unha organización 

ambiental. 

- Facer unha lista/ Priorizar ideas. 

- Lectura rápida para obter a idea xeral 

 

A través destas actividades o alumno practica 

as seguintes Funcións comunicativas: 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

traballo e lecer), condicións de vida 

(hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, 

ou no ámbito educativo, ocupacional 

e institucional), e convencións sociais 

(actitudes, valores), así como os 

aspectos culturais xenerais que 

permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de 

carácter histórico ou literario). 

 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a 

coñecida; exemplificación   ; 

resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados (p. e. 

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. 

 

EA3.6. Entende información específica 

de carácter concreto en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (p. e. 

enciclopedias, dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a 

materias académicas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Le artigos de prensa, revistas, 

páxinas web, etc, e analiza a información. 

CCL, CMCT, CCEC 

IL3.5.2. . CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.4. Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un cuestionario, un resumo, 

etc. e extrae información específica. CCL, 

CCEC 

IL3.6.5. Le e comprende as explicacións 

gramaticais     e de vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 

PI 3.6.7. Le e extrae información de 

enciclopedias, dicionarios  e outros 

materiais de referencia. CCL, CAA 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

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, a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintácticas. 
- Presente perfecto 

- Comparación entre o presente perfecto e o 

pasado simple 

- Expresións temporais co presente perfecto 

Gramática reciclada 

- Presente continuo (Unidade Starter) 

- Presente simple (Unidade 1) 

- Pasado simple (Unidade 1) 

 

Léxico escrito de uso común(recepción) 

relacionado con: 

- Aforro de recursos ambientais: compost food 

waste, install solar panels, etc. 
- Prefixos: re-, over-, under- 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas co medio ambiente. 

unha estrutura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns 

e a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado 

de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o 

apoio visual facilitan a comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso 

común e máis específico (p. e. &, ¥), 

e os seus significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir un ensaio de opinión sobre si a 

xente debería pagar por cada bolsa de 

lixo que tiran, practicando as seguintes 

estratexias de produción escrita: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos (uso 

dun dicionario ou gramática, obtención 

de axuda, etc.). 

 

Execución 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- aforrar recursos ambientais. 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

 

 

 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

 

 

 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses personais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

 

IL4.5.1. Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

UNIT 3: Save the planet 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- a organización ecoloxista Freecycle. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir un ensaio de opinión breve e 

conciso sobre o feito de pagar polo lixo 

que tiramos. 

 

 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas : 

 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintácticas. 
- Presente perfecto 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Comparación entre o presente perfecto 

e o pasado simple 

- Expresións temporais co presente 

perfecto 

Gramática reciclada 

- Presente continuo (Unidade Starter) 

- Presente simple (Unidade 1) 

- Pasado simple (Unidade 1) 

 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

- Aforro de recursos ambientais: 

compost food 
waste, install solar panels, etc 
- Prefixos: re-, over-, under- 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas co medio ambiente. 

 

 

 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 
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 Unit 4: 

 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE25 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente adxectivos relacionados co estilo, a moda e a roupa CCL, CCEC 

 Ler un artigo dunha revista de moda sobre o deseño de calzado CCL, CSC, CCEC 

 Identificar o contido xeral e extraer información específica dun artigo sobre o deseño de zapatos CCL, CSC, CCEC 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais   relacionadas coas oracións de relativo e some / any / non compounds CCL, CAA 
 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas co futuro CCL, CAA 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente phrasal verbs relacionados coa roupa CCL, CCEC 
 Identificar información específica nun diálogo que expresa plans a través dun listening CCL, CSC 
 Utilizar correctamente linguaxe funcional para dar e responder a cumpridos CCL, CSC, SIE 

 Escribir unha comparación CCL, CSC, SIE 

 Aprender cousas sobre a famosa deseñadora de moda británica, Stella McCartney CCEC 

 Identificar contido específico dun texto sobre unha famosa deseñadora de moda británica CCL, CMCT, CCEC 

 Asimilar os apartados All Clear Tips e All Clear Rules e estudar a sección Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 
 Identificar as áreas de linguaxe que necesitan mellorar e utilizar o TIC para práctica adicional CCL, CD, CAA 

                                                 
25Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Tema da 

unidade: moda. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita  dun texto sobre 

zapatos. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar a dúas mozas falando sobre 

unha invitación a unha festa. 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar un diálogo 

entre dous adolescentes facendo e 

respondendo a cumpridos. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto oral 

comparando a dúas irmás. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de mensaxes gravadas 

ou de viva voz, claramente articulados, 

que conteñan instrucións, indicacións ou 

outra información, mesmo de tipo 

técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, ou sobre como realizar un 

experimento en clase ou como utilizar 

unha máquina ou dispositivo no ámbito 

ocupacional). 

 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, explicacións 

ou xustificacións de puntos de vista e 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 4: Fashion world 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

escoitar a un texto cultural sobre 

deseñadores. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

- deseño de calzado 

- a famosa deseñadora de moda, Stella 

McCartney. 

- eloxiar á xente / facer e responder a 

cumpridos 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender unha conversación 

informal na que dous amigos expresan a 

súa opinión acerca da roupa e fan plans 

para ir a unha festa. 

 

 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista na que participa (p. 

e. en centros de estudos ou de traballo), 

información relevante e detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades 

académicas 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. 

EA1.6. 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 (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Oracións de relativo 

- some / any / non compounds 
- O futuro 

 

 

 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidades 1 e 2) 

- used to (Unidade 1) 
- Presente perfecto (Unidade 3) 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

- Adxectivos relacionados co estilo: 

casual, colourful, comfortable, etc 

- Phrasal verbs: roupa: give away, get 

into, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /dʒ/, /tʃ/, /j/ e /h/ 

 

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais sobre moda, 

practicando un diálogo no que se fan 

cumpridos, facendo comparacións e 

facendo e respondendo preguntas sobre 

a súa roupa e accesorios favoritos, 

practicando con todo iso as seguintes 

estratexias de produción: 

 

Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

CE2.1. Producir textos breves ou de 

lonxitude media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono ou outros 

medios técnicos, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, nos que se 

intercambian información, ideas e 

opinións, xustifícanse de maneira simple 

pero suficiente os motivos de accións e 

plans, e formúlanse hipóteses, aínda que ás 

veces haxa titubeos para buscar 

expresións, pausas para reformular e 

organizar o discurso e sexa necesario 

repetir o devandito para axudar ao 

interlocutor a comprender algúns detalles. 

 

CE2.2. 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 aos mesmos; recorrendo, entre 

outros, a procedementos como a definición 

simple de elementos para os que non se 

teñen as palabras precisas, ou comezando 

EA2.1. Fai presentacións 

breves, ben estruturadas, 

ensaiadas previamente e con 

apoio visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos 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 dos oíntes articuladas 

de maneira clara e a velocidade 

media. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións 

cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe 

ou estancia noutros países por 

motivos personais, educativos 

ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, 

estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde, lecer), e 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. CCL, 

SIE, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pl2.2.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 4: Fashion world 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- deseño de calzado 

- a famosa deseñadora de moda, Stella 

McCartney. 

- eloxiar á xente / facer e responder a 

cumpridos 

Funcións comunicativas: 

- Participar de forma efectiva nunha 

conversación informal cara a cara na que 

se intercambian opinións e cumpridos 

sobre roupa. 

- Predicir o contido dunha conversación 

a partir dun texto. 

 
A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 
-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

de novo cunha nova estratexia cando falla 

a comunicación. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando información 

necesaria e pertinente, axustando de 

maneira adecuada a expresión ao 

destinatario, ao propósito comunicativo, ao 

tema tratado e á canle de comunicación, e 

expresando opinións e puntos de vista coa 

cortesía necesaria. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto adecuadamente, organizar 

a información de maneira clara, ampliala 

con exemplos ou resumila. 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, 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. 

 

EA2.3. Participa 

adecuadamente en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nas 

que intercambia información e 

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 hipótese; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     e 

de vocabulario da unidade. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Fai preguntas aos compañeiros 

respectando as convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Oracións de relativo 

- some / any / non compounds 
- O futuro 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidades 1 e 2) 
- used to (Unidade 1) 
- Presente perfecto (Unidade 3) 

 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

- Adxectivos relacionados co estilo: 

casual, colourful, comfortable, etc 

- Phrasal verbs: roupa: give away, get 

into, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /dʒ/, /tʃ/, /j/ e /h/ 

 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados 

de maneira clara e comprensible, aínda que 

os interlocutores poden necesitar 

repeticións si trátase de palabras e 

estruturas pouco frecuentes, en cuxa 

articulación poden cometerse erros que 

non interrompan a comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa 

fluidez suficiente para facer comprensible 

a mensaxe cando as intervencións son 

breves ou de lonxitude media, aínda que 

poidan producirse pausas, vacilacións 

ocasionais ou reformulacións do que se 

quere expresar en situacións menos 

habituais ou en intervencións máis longas. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios claramente 

EA2.4. Toma parte en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico 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, 

opinións e plans.   
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

indicacións habituais para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema da unidade: a moda. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante a lectura 

dun breve texto xornalístico sobre a moda do 

calzado. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes), mentres len unha 

invitación a unha festa. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto, antes de ler un diálogo entre dous 

adolescentes facendo e respondendo a 

cumpridos. 

- Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto modelo 

comparativo. 

CE3.1. 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 de asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de temas de interese 

ou relevantes para os propios estudos, 

ocupación ou traballo e que conteñan 

estruturas e un léxico de uso común, 

tanto de carácter xeral como máis 

específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

 

 

EA3.1. Identifica información relevante 

en instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (p. e. nun evento cultural, 

nunha residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

 

 

 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. sobre 

lecer, cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

EA3.3. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

IL3.1.3. Le e pon en práctica instrucións e 

consellos para mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.1. Le un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, unha guía de viaxes, etc. 

e analiza a información. CCL, CCEC 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

UNIT 4: Fashion world 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler un 

texto cultural sobre deseñadores. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relacionado cos 

seguintes temas: 
- deseño de calzado 

- a famosa deseñadora de moda, Stella 

McCartney. 

- eloxiar á xente / facer e responder a 

cumpridos 

 

Funcións comunicativas: 

- Identificar información específica nun artigo 

dunha revista claramente estruturado sobre a 

historia e o futuro do deseño de calzado. 

- Comprender información específica nun 

artigo online sobre unha famosa deseñadora 

de moda británica. 

- Ler rapidamente para atopar información 

específica. 

 

A través destas actividades o alumno practica 

as seguintes Funcións comunicativas: 

 

-Descrición de calidades físicas e abstractas 

de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

 

 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos relativos á vida 

cotiá (hábitos e actividades de estudo, 

traballo e lecer), condicións de vida 

(hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, 

ou no ámbito educativo, ocupacional 

e institucional), e convencións sociais 

(actitudes, valores), así como os 

aspectos culturais xenerais que 

permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de 

carácter histórico ou literario). 

 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a 

coñecida; exemplificación   ; 

resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

foros online ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos; 

nárranse feitos e experiencias, reais ou 

imaxinarios, e intercámbianse 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

 

EA3.5. Localiza con facilidade 

información específica de carácter 

concreto en textos xornalísticos en 

calquera soporte, ben estruturados e de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; recoñece ideas significativas de 

artigos divulgativos sinxelos, e identifica 

as conclusións principais en textos de 

carácter claramente argumentativo, 

sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

 

EA3.6. Entende información específica 

de carácter concreto en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (p. e. 

enciclopedias, dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a 

IL3.3.2. Le descricións personais e analiza 

a súa dimensión social. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Le artigos de prensa, revistas, 

páxinas web, etc, e analiza a información. 

CCL, CMCT, CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Oracións de relativo 

- some / any / non compounds 
- O futuro 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidades 1 e 2) 
- used to (Unidade 1) 
- Presente perfecto (Unidade 3) 

  

Léxico escrito de uso común(recepción) 

relacionado con: 

- Adxectivos relacionados co estilo: casual, 

colourful, comfortable, etc 

- Phrasal verbs: roupa: give away, get into, 

etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas coa roupa. 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os 

seus significados asociados (p. e. 

unha estrutura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns 

e a temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado 

de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o 

apoio visual facilitan a comprensión. 

 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de uso 

común e máis específico (p. e. &, ¥), 

e os seus significados asociados. 

materias académicas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC, 

CCEC 

IL3.6.5. Le e comprende as explicacións 

gramaticais     e de vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Escribir unha comparación dun amigo 

ou membro da familia con eles mesmos, 

practicando as seguintes estratexias de 

produción escrita: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- deseño de calzado 

- a famosa deseñadora de moda, Stella 

McCartney. 

- eloxiar á xente / facer e responder a 

cumpridos 

 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

 

 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

 

 

EA4.6. 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 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses personais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

IL4.5.2. Escribe descricións de persoas, 

lugares, sentimentos, etc. de forma 

respectuosa. CCL, CSC, SIE 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

IL4.5.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais ou inter-curriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

CCEC, SIE 

 
 

 

 

IL4.6.2. Narra por escrito acontecementos 

e intercambia vivencias personais, 

fomentando o contacto social. CCL, CSC, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Funcións comunicativas: 

- Escribir unha comparación clara e 

concisa entre eles e un amigo ou familiar 

incluíndo información e opinións sobre a 

ocupación, o carácter, a aparencia, o 

estilo e as actividades de tempo libre. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas : 

 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Oracións de relativo 

- some / any / non compounds 
- O futuro 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidades 1 e 2) 
- used to (Unidade 1) 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (p. e. sobre unha 

viaxe, as súas mellores vacacións, un 

acontecemento importante, un libro, 

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 os mesmos. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Presente perfecto (Unidade 3) 

 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

- Adxectivos relacionados co estilo: 

casual, colourful, comfortable, etc 

- Phrasal verbs: roupa: give away, get 

into, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas coa roupa. 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 
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Unit 5: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE26 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente vocabulario relacionado co mundo do traballo CCL, CMCT 

 Ler unha entrada dunha wiki sobre un home cunha historia laboral interesante e pouco habitual CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 Identificar o contido xeral e extraer información específica dunha entrada dunha wiki sobre un home cunha historia laboral interesante e pouco habitual CCL, CMCT, 

CSC, CCEC 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente o primeiro e segundo condicional CCL, CAA 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente xerundios e infinitivos CCL, CAA 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente verbos relacionados co traballo CCL, CMCT 

 Identificar información específica nun programa de radio sobre o sistema educativo dual en Alemaña CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 Utilizar correctamente linguaxe funcional para avaliar unha situación CCL, CMCT, CSC 

 Escribir un e-mail formal CCL, SIE 

 Aprender cousas sobre algunhas famosas institucións financeiras británicas CCEC 

 Identificar o contido xeral dun texto sobre famosas institucións financeiras CCL, CMCT, CCEC 

 Asimilar os apartados All Clear Tips e All Clear Rules e estudar a sección Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 
 Identificar as áreas de linguaxe que necesitan mellorar e utilizar o TIC para práctica adicional CCL, CD, CAA 

                                                 
26Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Tema da 

unidade: o mundo do traballo. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

cando escoitan un programa de radio 

sobre el sistema educativo dual en 

Alemaña. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar a un diálogo sobre un traballo. 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar a narración 

dun e-mail formal solicitando un posto 

de traballo. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto cultural 

sobre famosas institucións financeiras 

británicas. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

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 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

EA1.6. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 5: On the job 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

escoitar a adolescentes falando sobre a 

súa paga. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

- famosas institucións financeiras 

- O sistema educativo dual en Alemaña 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender unha conversación 

formal, que inclúe unha entrevista, na 

que a xente ofrece e intercambia 

información relacionada con el sistema 

educativo dual en Alemaña. 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

 

-Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

 

EA1.7. 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. 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.7.1. Escoita extractos de programas de 

radio ou de televisión e extrae 

información específica. CCL, CCEC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- O primeiro e segundo condicional 

- Xerundios e infinitivos 

Gramática reciclada 

- O presente perfecto (Unidade 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

- O mundo do traballo: allowance, etc 
- Verbos relacionados co traballo: apply 

for a job, be unemployed, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acentuación de frases e contraccións 

  

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados coa 

súa paga, practicando un diálogo sobre 

un traballo, avaliando unha situación, 

falando sobre institucións financeiras, 

practicando con todo iso as seguintes 

estratexias de produción: 

 

Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

 

CE2.1. Producir textos breves ou de lonxitude 

media, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, nos que se intercambian 

información, ideas e opinións, xustifícanse de 

maneira simple pero suficiente os motivos de 

accións e plans, e formúlanse hipóteses, aínda que 

ás veces haxa titubeos para buscar expresións, 

pausas para reformular e organizar o discurso e 

sexa necesario repetir o devandito para axudar ao 

interlocutor a comprender algúns detalles. 

 

CE2.2. 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 aos mesmos; 

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 comunicación. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relacións interpersonais e convencións 

EA2.1. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas previamente 

e con apoio visual (p. 

e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas académicos 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 dos 

oíntes articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

EA2.3. Participa 

adecuadamente en 

conversacións 

informais cara a cara 

ou por teléfono ou 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. CCL, 

SIE, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     e 

de vocabulario da unidade. CCL, SIE, 

CAA 

 

 

 

 

UNIT 5: On the job 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 
Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- famosas institucións financeiras 

- O sistema educativo dual en Alemaña 

 

Funcións comunicativas: 

- Participar de forma efectiva nunha 

conversación informal cara a cara na que 

se fan preguntas e respostas e danse 

opinións sobre un novo traballo. 

- Falar sobre un traballo / Avaliar unha 

situación 

 
A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

 

-Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

sociais nos ámbitos persoal, público, educativo e 

ocupacional/laboral, seleccionando e achegando 

información necesaria e pertinente, axustando de 

maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao 

propósito comunicativo, ao tema tratado e á canle 

de comunicación, e expresando opinións e puntos 

de vista coa cortesía necesaria. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas polo 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

expoñentes comúns de devanditas funcións e os 

patróns discursivos habituais para iniciar e concluír 

o texto adecuadamente, organizar a información de 

maneira clara, ampliala con exemplos ou resumila. 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que con 

algunha influencia da primeira lingua ou outras, 

sobre un amplo repertorio de estruturas sintácticas 

comúns, e seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para organizar o 

discurso de maneira sinxela pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado de expresións 

e modismos de uso frecuente. 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados de 

maneira clara e comprensible, aínda que os 

interlocutores poden necesitar repeticións si trátase 

outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns 

ou menos habituais, 

nas que intercambia 

información e 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 

hipótese; 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. 

EA2.4. Toma parte en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións 

de carácter académico 

ou ocupacional, sobre 

temas habituais nestes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- O primeiro e segundo condicional 

- Xerundios e infinitivos 

Gramática reciclada 

- O presente perfecto (Unidade 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

- O mundo do traballo: allowance, etc. 
- Verbos relacionados co traballo: apply 

for a job, be unemployed, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acentuación de frases e contraccións 

 

de palabras e estruturas pouco frecuentes, en cuxa 

articulación poden cometerse erros que non 

interrompan a comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa fluidez 

suficiente para facer comprensible a mensaxe cando 

as intervencións son breves ou de lonxitude media, 

aínda que poidan producirse pausas, vacilacións 

ocasionais ou reformulacións do que se quere 

expresar en situacións menos habituais ou en 

intervencións máis longas. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva 

en intercambios claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou indicacións habituais para tomar ou 

ceder a quenda de palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda do interlocutor. 

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, 

opinións e plans. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema da unidade: o mundo 

do traballo. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesm , mediante a lectura 

dunha entrada dunha wiki sobre un 

aventureiro británico. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes), mentres len  

un diálogo sobre un traballo. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto, antes de ler un e-mail formal 

solicitando un traballo. 

- Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto cultural sobre 

famosas institucións financeiras británicas. 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler uns 

CE3.1. 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 

de asuntos cotiáns ou menos habituais, 

de temas de interese ou relevantes para 

os propios estudos, ocupación ou 

traballo e que conteñan estruturas e un 

léxico de uso común, tanto de carácter 

xeral como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

EA3.1. Identifica información relevante 

en instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (p. e. nun evento cultural, 

nunha residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. sobre 

lecer, cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

 

EA3.4. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional como para 

poder reaccionar en consecuencia (p. e. 

IL3.1.3. Le e pon en práctica instrucións e 

consellos para mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe. CCL, CAA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 5: On the job 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

arquivos con información sobre diferentes 

traballos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relacionado cos seguintes temas: 
- famosas institucións financeiras 

- O sistema educativo dual en Alemaña 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender información específica nunha 

entrada dunha wiki sobre un mozo cunha 

carreira laboral interesante e inusual. 

- Comprender información específica nunha 

enciclopedia sobre tres famosas institucións 

financeiras. 

- Ler rapidamente en busca de información 

específica. 

- Comprender as ideas principais en 

parágrafos. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas: 
 

-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 

(hábitos e actividades de estudo, 

traballo e lecer), condicións de vida 

(hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, 

ou no ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), e convencións sociais 

(actitudes, valores), así como os 

aspectos culturais xenerais que 

permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de 

carácter histórico ou literario). 

 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a 

coñecida; exemplificación   ; resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes 

e a organización de estruturas 

sintácticas de uso frecuente na 

comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha 

si se lle solicitan documentos para unha 

estancia de estudos no estranxeiro). 

 

EA3.6. Entende información específica 

de carácter concreto en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (p. e. 

enciclopedias, dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a 

materias académicas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

IL3.4.1. Le cartas, e-mails, faxes, etc. de 

carácter formal e extrae información 

específica. CCL, CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC, 

CCEC 

IL3.6.5. Le e comprende as explicacións 

gramaticais     e de vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 

PI 3.6.7. Le e extrae información de 

enciclopedias, dicionarios  e outros 

materiais de referencia. CCL, CAA 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- O primeiro e segundo condicional 

- Xerundios e infinitivos 

Gramática reciclada 

- O presente perfecto (Unidade 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

 

Léxico escrito de uso común(recepción) 

relacionado con: 

- O mundo do traballo: allowance, etc 
- Verbos relacionados co traballo: apply for 

a job, be unemployed, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas co mundo do traballo. 

 

estrutura interrogativa para expresar 

sorpresa). 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado de 

expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de uso común 

e máis específico (p. e. &, ¥), e os seus 

significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir e-mails formais solicitando un 

posto de traballo, practicando as 

seguintes estratexias de produción 

escrita: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

 

 

 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

 

 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses personais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

IL4.5.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais ou inter-curriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

CCEC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 5: On the job 

 



396 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- famosas institucións financeiras 

- O sistema educativo dual en Alemaña 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir un e-mail formal solicitando 

un posto de traballo nunha empresa local 

utilizando unha linguaxe adecuada, 

ofrecendo información sobre experiencia 

e cualificacións e solicitando máis 

información sobre o posto. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas : 

 

-Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- O primeiro e segundo condicional 

- Xerundios e infinitivos 

Gramática reciclada 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

 

EA4.7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou 

dar información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, observando as 

convencións formais e normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

IL4.7.1. Escribe cartas, e-mails, fax, etc. 

de carácter formal seguindo un modelo. 

CCL, CCEC 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- O presente perfecto (Unidade 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

- O mundo do traballo: allowance, etc 
- Verbos relacionados co traballo: apply 

for a job, be unemployed, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas co mundo do traballo. 

 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 
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Unit 6: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE27 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente verbos relacionados cos delitos CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 Ler un póster publicitario sobre un delito e noticias sobre o contrabando de animais CCL, CMCT, CSC 

 Identificar o contido xeral e extraer información específica dun póster publicitario sobre un delito e de noticias sobre o contrabando de animais CCL, CMCT, CSC 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas cos verbos modais de dedución e posibilidade CCL, CAA 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas co terceiro condicional CCL, CAA 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente vocabulario relacionado con delitos e delincuentes CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 Identificar información específica nunha historia sobre un roubo a través dun listening CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Utilizar correctamente linguaxe funcional para mostrar interese CCL, CSC 

 Escribir unha narración CCL, CSC, SIE 

 Aprender cousas sobre a Carta Magna CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 Identificar información específica dun texto sobre a Carta Magna CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 Asimilar os apartados All Clear Tips e All Clear Rules e estudar a sección Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 
 Identificar as áreas de linguaxe que necesitan mellorar e utilizar o TIC para práctica adicional CCL, CD, CAA 

                                                 
27Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
   



399 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Tema da 

unidade: delitos e delincuentes 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

cando escoitan unha información sobre o 

contrabando de animais. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar un diálogo describindo un 

delito. 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar unha 

narración sobre un roubo. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto cultural 

sobre leis e lexisladores famosos. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

escoitar unha historia sobre erros 

criminais. 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

 

 

EA1.3. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversación 

formal ou informal de certa duración 

entre dúas 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. 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, explicacións 

ou xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.3.2. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6: It’s a crime 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

- a Carta Magna 

- o contrabando de animais 

 

Funcións comunicativas: 

- Extraer as ideas e acontecementos 

fundamentais dunha historia dun 

programa de radio sobre un crime 

famoso. 

- Predicir o contido ou o tema dun texto 

a partir de imaxes e do título. 

 

 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 
-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

- 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 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista na que participa (p. 

e. en centros de estudos ou de traballo), 

información relevante e detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades 

académicas 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. 

EA1.6. 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 (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

 

IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Modais de dedución e posibilidade 

- O terceiro condicional 

Gramática reciclada 

- Presente continuo (Unidade Starter) 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Pasado continuo (Unidade 2) 

- Pasado perfecto (Unidade 2) 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

- Verbos relacionados co crime: arrest a 

suspect, be guilty, be innocent, etc. 
- Delitos e delincuentes: kidnapper / 

kidnapping, murder / murderer, etc. 
 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /a ɪ/, /eɪ/, /ɪə/, /eə/ e /ɔɪ/ 

 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados con 

delitos que presencien, falando sobre o 

contrabando de animais, interpretando 

un diálogo describindo un delito que lles 

sucedeu a eles e practicando con todo 

iso as seguintes estratexias de 

produción: 

 

Planificación 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

CE2.1. Producir textos breves ou de 

lonxitude media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono ou outros 

medios técnicos, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, nos que se 

intercambian información, ideas e 

opinións, xustifícanse de maneira simple 

pero suficiente os motivos de accións e 

plans, e formúlanse hipóteses, aínda que ás 

veces haxa titubeos para buscar 

expresións, pausas para reformular e 

organizar o discurso e sexa necesario 

repetir o devandito para axudar ao 

interlocutor a comprender algúns detalles. 

 

CE2.2. 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 aos mesmos; recorrendo, entre 

outros, a procedementos como a definición 

simple de elementos para os que non se 

teñen as palabras precisas, ou comezando 

EA2.1. Fai presentacións 

breves, ben estruturadas, 

ensaiadas previamente e con 

apoio visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos 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 dos oíntes articuladas 

de maneira clara e a velocidade 

media. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións 

cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe 

ou estancia noutros países por 

motivos personais, educativos 

ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, 

estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde, lecer), e 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. CCL, 

SIE, CMCT 

IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 

preguntas do profesor  sobre temas 

familiares e cotiáns. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pl2.2.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6: It’s a crime 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Pedir axuda. 

 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 
Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- a Carta Magna 

- o contrabando de animais 

 

Funcións comunicativas: 

- Comunicar de forma efectiva nunha 

conversación sobre un crime. 

- Describir un crime / Mostrar interese. 

 

- Utilizar o coñecemento previo ou a 

discusión para acceder ao contido dun 

texto 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

de novo cunha nova estratexia cando falla 

a comunicación. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando información 

necesaria e pertinente, axustando de 

maneira adecuada a expresión ao 

destinatario, ao propósito comunicativo, ao 

tema tratado e á canle de comunicación, e 

expresando opinións e puntos de vista coa 

cortesía necesaria. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto adecuadamente, organizar 

a información de maneira clara, ampliala 

con exemplos ou resumila. 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, 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. 

EA2.3. Participa 

adecuadamente en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nas 

que intercambia información e 

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 hipótese; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     e 

de vocabulario da unidade. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Fai preguntas aos compañeiros 

respectando as convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversacións formais 

por parellas seguindo un modelo. CCL, 

SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

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, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

 

Estruturas sintácticas. 
- Modais de dedución e posibilidade 

- O terceiro condicional 

Gramática reciclada 

- Presente continuo (Unidade Starter) 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Pasado continuo (Unidade 2) 

- Pasado perfecto (Unidade 2) 

 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

- Verbos relacionados co crime: arrest a 

suspect, be guilty, be innocent, etc. 
- Delitos e delincuentes: kidnapper / 

kidnapping, murder / murderer, etc 
 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /a ɪ/, /eɪ/, /ɪə/, /eə/ e /ɔɪ/ 

 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados 

de maneira clara e comprensible, aínda que 

os interlocutores poden necesitar 

repeticións si trátase de palabras e 

estruturas pouco frecuentes, en cuxa 

articulación poden cometerse erros que 

non interrompan a comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa 

fluidez suficiente para facer comprensible 

a mensaxe cando as intervencións son 

breves ou de lonxitude media, aínda que 

poidan producirse pausas, vacilacións 

ocasionais ou reformulacións do que se 

quere expresar en situacións menos 

habituais ou en intervencións máis longas. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios claramente 

EA2.4. Toma parte en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico 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, 

opinións e plans. 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 

IL2.4.4. Mostra acordo ou descuerdo con 

opinións diferentes á súa, de forma 

respectuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

indicacións habituais para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema da unidade: 

delitos e delincuentes. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a lectura dun póster sobre o 

contrabando de animais. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes), 

mentres len un diálogo describindo un 

delito. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto, antes de ler un blog narrando 

un roubo. 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto cultural 

sobre leis e lexisladores famosos. 

CE3.1. 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 de asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de temas de interese ou 

relevantes para os propios estudos, 

ocupación ou traballo e que conteñan 

estruturas e un léxico de uso común, tanto 

de carácter xeral como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos e actividades de estudo, traballo e 

lecer), condicións de vida (hábitat, 

estrutura socio-económica), relacións 

interpersonais (xeracionais, ou no ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), e 

EA3.1. Identifica información relevante 

en instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (p. e. nun evento cultural, 

nunha residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

 

 

 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. sobre 

lecer, cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

EA3.6. Entende información específica 

de carácter concreto en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (p. e. 

IL3.1.1. Le instrucións, indicacións , 

carteis, fichas informativas, etc e 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 

IL3.1.3. Le e pon en práctica instrucións e 

consellos para mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe. CCL, CAA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e extrae 

UNIT 6: It’s a crime 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler 

unha noticia online sobre o contrabando 

de tigres. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relacionado cos seguintes 

temas: 
- a Carta Magna 

- o contrabando de animais 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender o esencial e os puntos 

principais dun póster e dúas noticias 

sobre o contrabando de animais. 

- Comprender información 

específica en materiais de 

referencia sobre unha famosa lei. 
- Lectura rápida para obter a idea xeral 

 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas: 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

convencións sociais (actitudes, valores), 

así como os aspectos culturais xenerais 

que permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de carácter 

histórico ou literario). 

 

CE3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á comprensión 

do texto, os constituíntes e a organización 

de estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente cando o 

enciclopedias, dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a 

materias académicas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

 

 

EA3.7. 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 pode seguirse 

sen dificultade, e os personaxes e as súas 

relacións descríbense de maneira clara e 

sinxela. 

 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC, 

CCEC 

IL3.6.4. Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un cuestionario, un resumo, 

etc. e extrae información específica. CCL, 

CCEC 

IL3.6.5. Le e comprende as explicacións 

gramaticais     e de vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 

 

 

IL3.7.1. Le historias, contos, extractos de 

novelas, ensaios, narracións, etc. e 

comprende información detallada. CCL, 

CCEC 

IL3.7.2. Le e comprende o argumento de 

textos literarios sinxelos CCL, CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

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, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Verbos modales de dedución e 

posibilidade 

- O terceiro condicional 

Gramática reciclada 

- Presente continuo (Unidade Starter) 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Pasado continuo (Unidade 2) 

- Pasado perfecto (Unidade 2) 

 

Léxico escrito de uso 

común(recepción) relacionado con: 

- Verbos relacionados co crime: arrest a 

suspect, be guilty, be innocent, etc 
- Delitos e delincuentes: kidnapper / 

kidnapping, murder / murderer, etc. 
 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas co crime. 

contexto ou o apoio visual facilitan a 

comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de uso común e 

máis específico (p. e. &, ¥), e os seus 

significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Escribir unha narración describindo un 

crime que presencien, practicando as 

seguintes estratexias de produción 

escrita: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos (uso 

dun dicionario ou gramática, obtención 

de axuda, etc.). 

 

Execución 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- a Carta Magna 

- o contrabando de animais 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

 

 

 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información persoal ou relativa aos seus 

intereses personais. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

IL4.5.4. Escribe historias de ficción, 

extractos de novelas, ensaios, narracións 

incluíndo información detallada. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

IL4.5.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais ou inter-curriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

CCEC, SIE 

 
 

UNIT 6: It’s a crime 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir unha narración breve e concisa 

sobre un delito. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas : 

-Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares 

e actividades. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

-Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Modais de dedución e posibilidade 

- O terceiro condicional 

Gramática reciclada 

- Presente continuo (Unidade Starter) 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Pasado continuo (Unidade 2) 

- Pasado perfecto (Unidade 2) 

 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

- Verbos relacionados co crime: arrest a 

suspect, be guilty, be innocent, etc 
- Delitos e delincuentes: kidnapper / 

kidnapping, murder / murderer, etc. 
 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas cos delitos. 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 
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Unit 7: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE28 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente vocabulario relacionado co deporte CCL, CMCT 

 Ler textos dunha plataforma colaborativa sobre grandes eventos deportivos CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 Identificar o contido xeral e extraer información específica de textos sobre grandes eventos deportivos CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas coa pasiva CCL, CAA, CSC 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente verbos que dan lugar a confusión CCL, CMCT 

 Identificar información específica nun concurso sobre deportes a través dun listening CCL, CMCT, CCEC 
 Utilizar correctamente linguaxe funcional para dar e responder a consellos CCL, CSC, SIE 

 Escribir unha biografía CCL, CSC, SIE 

 Aprender cousas sobre o Grand National CCEC 
 Identificar o contido xeral dun texto sobre a famosa carreira de cabalos británica, o Grand National CCL, CMCT, CCEC 
 Asimilar os apartados All Clear Tips e All Clear Rules e estudar a sección Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 
 Identificar as áreas de linguaxe que necesitan mellorar e utilizar o TIC para práctica adicional CCL, CD, CAA 

                                                 
28Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Tema da 

unidade: os deportes. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita  dun texto sobre 

recordos deportivos famosos. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar un cuestionario sobre deporte. 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar un diálogo 

entre dous adolescentes facendo 

suxestións sobre deportes. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto oral sobre a 

biografía dunha famosa deportista. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

escoitar a un texto cultural sobre 

famosos acontecementos deportivos. 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

 

EA1.3. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversación 

formal ou informal de certa duración 

entre dúas 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. 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, explicacións 

ou xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.3.1. Presencia conversacións sobre o 

tema da unidade e extrae a información 

esencial. CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

UNIT 7: Sporting life 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

- grandes eventos deportivos 

- a famosa carreira de cabalos británica, 

o Grand National. 

 

Funcións comunicativas: 

- Extraer as ideas fundamentais dun 

concurso televisivo sobre deportes. 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

 

-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. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintácticas. 
- A pasiva 

- Preguntas en voz pasiva 

Gramática reciclada 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

  

EA1.6. 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 (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Presente perfecto (Unidade 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

- Primeiro condicional e xerundios 

(Unidade 5) 

- Terceiro condicional e verbos modais 

(Unidade 6) 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

- Verbos relacionados co deporte: break 

a record, coach, draw, etc. 
- Verbos que dan lugar a confusión: beat, 

expect, hope, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /ɑː/, /ɜː/, /iː/, /ɪ/, /æ/ e /e/ 

 

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais sobre os deportes 

que practican, representar un diálogo 

facendo suxestións sobre deportes e 

dando e respondendo a consellos, 

practicando con todo iso as seguintes 

estratexias de produción: 

 

Planificación 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

CE2.1. Producir textos breves ou de 

lonxitude media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono ou outros 

medios técnicos, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, nos que se 

intercambian información, ideas e 

opinións, xustifícanse de maneira simple 

pero suficiente os motivos de accións e 

plans, e formúlanse hipóteses, aínda que ás 

veces haxa titubeos para buscar 

expresións, pausas para reformular e 

organizar o discurso e sexa necesario 

repetir o devandito para axudar ao 

interlocutor a comprender algúns detalles. 

 

CE2.2. 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 aos mesmos; recorrendo, entre 

outros, a procedementos como a definición 

simple de elementos para os que non se 

teñen as palabras precisas, ou comezando 

EA2.1. Fai presentacións 

breves, ben estruturadas, 

ensaiadas previamente e con 

apoio visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos 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 dos oíntes articuladas 

de maneira clara e a velocidade 

media. 

 

EA2.2. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións 

cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe 

ou estancia noutros países por 

motivos personais, educativos 

ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, 

estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde, lecer), e 

IL2.1.1. Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da unidade seguindo 

un exemplo. CCL, SIE 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. CCL, 

SIE, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.3 . Utiliza a linguaxe xestual  para 

favorecer a comunicación en situacións 

cotiás. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 7: Sporting life 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

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, 

proxémica). 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 
Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- grandes eventos deportivos 

- a famosa carreira de cabalos británica, 

o Grand National. 

 

Funcións comunicativas: 

- Participar de forma efectiva nunha 

conversación informal cara a cara na que 

se fan suxestións e dáse e respóndese a 

consellos sobre os beneficios de realizar 

distintos deportes. 

- Facer suxestións / Dar e responder a 

consellos 

 
A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

de novo cunha nova estratexia cando falla 

a comunicación. 

 

CE2.3. Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando información 

necesaria e pertinente, axustando de 

maneira adecuada a expresión ao 

destinatario, ao propósito comunicativo, ao 

tema tratado e á canle de comunicación, e 

expresando opinións e puntos de vista coa 

cortesía necesaria. 

 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto adecuadamente, organizar 

a información de maneira clara, ampliala 

con exemplos ou resumila. 

sabe solicitar atención, 

información, axuda ou 

explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión 

formal de maneira sinxela pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

 

EA2.3. Participa 

adecuadamente en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nas 

que intercambia información e 

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 hipótese; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     e 

de vocabulario da unidade. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Fai preguntas aos compañeiros 

respectando as convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

-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. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

 

 

Estruturas sintácticas. 
- A pasiva 

- Preguntas en voz pasiva 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Presente perfecto (Unidade 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

- Primeiro condicional e xerundios 

(Unidade 5) 

- Terceiro condicional e verbos modais 

(Unidade 6) 

 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

- Verbos relacionados co deporte: break 

a record, coach, draw, etc. 
- Verbos que dan lugar a confusión: beat, 

expect, hope, etc. 

 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados 

de maneira clara e comprensible, aínda que 

os interlocutores poden necesitar 

repeticións si trátase de palabras e 

estruturas pouco frecuentes, en cuxa 

articulación poden cometerse erros que 

non interrompan a comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa 

fluidez suficiente para facer comprensible 

a mensaxe cando as intervencións son 

breves ou de lonxitude media, aínda que 

poidan producirse pausas, vacilacións 

ocasionais ou reformulacións do que se 

EA2.4. Toma parte en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico 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, 

opinións e plans. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- /ɑː/, /ɜː/, /iː/, /ɪ/, /æ/ e /e/ 

 

 

quere expresar en situacións menos 

habituais ou en intervencións máis longas. 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

indicacións habituais para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre tipo 

de tarefa e tema da unidade: os deportes. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesm , mediante a lectura 

dunha plataforma colaborativa sobre recordos 

deportivos famosos. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes), mentres len un diálogo 

entre dous adolescentes facendo suxestións 

sobre deportes. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto, antes de ler a biografía dunha famosa 

deportista. 

- Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para predicir 

o contido dun texto cultural sobre famosos 

acontecementos deportivos. 

CE3.1. 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 

de asuntos cotiáns ou menos habituais, 

de temas de interese ou relevantes para 

os propios estudos, ocupación ou 

traballo e que conteñan estruturas e un 

léxico de uso común, tanto de carácter 

xeral como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

 

 

EA3.1. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas 

sobre o uso de aparellos, dispositivos 

ou programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas 

de seguridade ou de convivencia (p. 

e. nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

 

 

 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. 

IL3.1.3. Le e pon en práctica instrucións e 

consellos para mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.1. Le un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, unha guía de viaxes, etc. 

e analiza a información. CCL, CCEC 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

UNIT 7: Sporting life 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler un 

anuncio sobre un programa de televisión de 

deportes. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal relacionado cos 

seguintes temas: 
- grandes eventos deportivos 

- a famosa carreira de cabalos británica, o 

Grand National. 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender textos describindo os recordos de 

persoas famosas sobre acontecementos 

deportivos nunha plataforma colaborativa, que 

inclúe as súas opinións e descricións de 

sentimentos. 

- Comprender información específica en 

materiais de referencia sobre un famoso evento 

deportivo. 

- Utilizar os seus coñecementos previos ou un 

debate para acceder ao contido do texto. 

- Lectura rápida para obter a idea xeral. 

 

A través destas actividades o alumno practica as 

seguintes Funcións comunicativas: 

-Narración de acontecementos pasados puntuais 

e habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos futuros. 

 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos e actividades de estudo, 

traballo e lecer), condicións de vida 

(hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, 

ou no ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), e convencións sociais 

(actitudes, valores), así como os 

aspectos culturais xenerais que 

permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de 

carácter histórico ou literario). 

 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a 

coñecida; exemplificación   ; resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes 

e a organización de estruturas 

sobre lecer, cursos, bolsas, ofertas de 

traballo). 

EA3.5. Localiza con facilidade 

información específica de carácter 

concreto en textos xornalísticos en 

calquera soporte, ben estruturados e 

de extensión media, tales como 

noticias glosadas; recoñece ideas 

significativas de artigos divulgativos 

sinxelos, e identifica as conclusións 

principais en textos de carácter 

claramente argumentativo, sempre 

que poida reler as seccións difíciles. 

 

EA3.6. Entende información 

específica de carácter concreto en 

páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta claramente 

estruturados (p. e. enciclopedias, 

dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a 

materias académicas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

 

IL3.5.1. Le artigos de prensa, revistas, 

páxinas web, etc, e analiza a información. 

CCL, CMCT, CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC, 

CCEC 

IL3.6.4. Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un cuestionario, un resumo, 

etc. e extrae información específica. CCL, 

CCEC 

IL3.6.5. Le e comprende as explicacións 

gramaticais     e de vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- 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. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintácticas. 
- A pasiva 

- Preguntas en voz pasiva 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Presente perfecto (Unidade 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

- Primeiro condicional e xerundios (Unidade 5) 

- Terceiro condicional e verbos modais 

(Unidade 6) 

 

Léxico escrito de uso común(recepción) 

relacionado con: 

- Verbos relacionados co deporte: break a 

record, coach, draw, etc. 
- Verbos que dan lugar a confusión: beat, 

expect, hope, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante tarefas 

de lectura, a ortografía de palabras relacionadas 

co deporte. 

 

sintácticas de uso frecuente na 

comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha 

estrutura interrogativa para expresar 

sorpresa). 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado de 

expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de uso común 

e máis específico (p. e. &, ¥), e os seus 

significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Escribir a biografía dun/unha novo 

deportista que lles guste,  practicando as 

seguintes estratexias de produción 

escrita: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos (uso 

dun dicionario ou gramática, obtención 

de axuda, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- grandes eventos deportivos 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

EA4.2. Escribe o seu curriculum vitae en 

formato electrónico, seguindo, p. e., o 

modelo Europass. 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

IL4.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

IL4.5.1. Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.5.2. Escribe descricións de persoas, 

lugares, sentimentos, etc. de forma 

respectuosa. CCL, CSC, SIE 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

IL4.5.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais ou inter-curriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

CCEC, SIE 

 

UNIT 7: Sporting life 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- a famosa carreira de cabalos británica, 

o Grand National. 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir unha breve biografía concisa e 

coherente dun/unha mozo deportista. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas : 

-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. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

 

Estruturas sintácticas. 
- A pasiva 

- Preguntas en voz pasiva 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Presente perfecto (Unidade 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

- Primeiro condicional e xerundios 

(Unidade 5) 

- Terceiro condicional e verbos modais 

(Unidade 6) 

 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

 

 

EA4.6. 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 (p. e. sobre unha 

viaxe, as súas mellores vacacións, un 

acontecemento importante, un libro, 

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 os mesmos. 

 

 
IL4.6.2. Narra por escrito acontecementos 

e intercambia vivencias personais, 

fomentando o contacto social. CCL, CSC, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

- Verbos relacionados co deporte: break 

a record, coach, draw, etc. 
- Verbos que dan lugar a confusión: beat, 

expect, hope, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas co deporte. 

 

 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 
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Unit 8: 

 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE29 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente vocabulario relacionado co desenvolvemento de produtos CCL, CMCT, CD 

 Ler un artigo dunha revista de negocios sobre un mozo emprendedor tecnolóxico CCL, CMCT, CD 

 Identificar o contido xeral e extraer información específica dun artigo dunha revista sobre un mozo emprendedor tecnolóxico CCL, CMCT, CD 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas co estilo indirecto CCL, CAA 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente verbos en estilo indirecto CCL, CMCT, CD 

 Identificar información específica nunha conversación sobre unha entrevista para un traballo a través dun listening CCL, CD, CSC 
 Utilizar correctamente linguaxe funcional para mostrar acordo ou desacordo CCL, CMCT, CD, CSC 

 Escribir un ensaio a favor ou en contra CCL, CSC, SIE 

 Aprender cousas sobre científicos famosos CMCT, CCEC 

 Identificar o contido xeral dun texto sobre científicos famosos CMCT, CSC, CCEC 

 Asimilar os apartados All Clear Tips e All Clear Rules e estudar a sección Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 
 Identificar as áreas de linguaxe que necesitan mellorar e utilizar o TIC para práctica adicional CCL, CD, CAA 

                                                 
29Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Tema da 

unidade: tecnoloxía. 

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a escoita  dun texto sobre un 

mozo emprendedor tecnolóxico. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar un anuncio sobre un traballo. 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar un diálogo 

entre dous adolescentes falando sobre os 

inventos. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto oral sobre as 

vantaxes e os inconvenientes de utilizar 

robots. 

 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

EA1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de mensaxes gravadas 

ou de viva voz, claramente articulados, 

que conteñan instrucións, indicacións ou 

outra información, mesmo de tipo 

técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, ou sobre como realizar un 

experimento en clase ou como utilizar 

unha máquina ou dispositivo no ámbito 

ocupacional). 

 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, explicacións 

ou xustificacións de puntos de vista e 

IL1.1.1. Escoita indicacións, instrucións, 

anuncios, e capta a información esencial. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 8: Tech and techies 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

escoitar a un texto cultural sobre 

científicos famosos. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

- científicos famosos. 

- un mozo emprendedor tecnolóxico 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender unha conversación 

informal e cotiá  na que alguén pregunta 

a un amigo sobre a súa entrevista para 

un traballo de verán. 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 
-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- 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 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

 

EA1.6. 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 (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

 

IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escoita gravacións sobre temas 

socioculturais e analiza as diferenzas 

respecto da propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 

IL1.6.3. Escoita gravacións sobre temas 

inter curriculares e completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

Estruturas sintácticas. 
- O estilo indirecto 

- Preguntas en estilo indirecto 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Pasado perfecto (Unidade 2) 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

- Desenvolvemento de produtos: analyse 

the results, etc. 
- Verbos en estilo indirecto: admit, 

agree, announce, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acentuación de frases e entonación 

 

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais relacionados coa 

tecnoloxía, representar un diálogo sobre 

inventos, mostrando acordo ou 

desacordo,  practicando con todo iso as 

seguintes estratexias de produción: 

 

Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

Lingüísticos 

-Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

CE2.1. Producir textos breves ou de 

lonxitude media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono ou outros 

medios técnicos, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, nos que se 

intercambian información, ideas e 

opinións, xustifícanse de maneira simple 

pero suficiente os motivos de accións e 

plans, e formúlanse hipóteses, aínda que ás 

veces haxa titubeos para buscar 

expresións, pausas para reformular e 

organizar o discurso e sexa necesario 

repetir o devandito para axudar ao 

interlocutor a comprender algúns detalles. 

 

CE2.2. 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 aos mesmos; recorrendo, entre 

outros, a procedementos como a definición 

simple de elementos para os que non se 

teñen as palabras precisas, ou comezando 

EA2.1. Fai presentacións 

breves, ben estruturadas, 

ensaiadas previamente e con 

apoio visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos 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 dos oíntes articuladas 

de maneira clara e a velocidade 

media. 

 

EA2.3. Participa 

adecuadamente en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nas 

que intercambia información e 

expresa e xustifica brevemente 

opinións e puntos de vista; narra 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. CCL, 

SIE, CMCT 

IL2.1.5. Participa en traballos 

cooperativos (proxectos, presentacións, 

etc.) e exponos ante a clase. CCL, SIE, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     e 

de vocabulario da unidade. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Fai preguntas aos compañeiros 

respectando as convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

UNIT 8: Tech and techies 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- científicos famosos. 

- un mozo emprendedor tecnolóxico 

 

Funcións comunicativas: 

- Participar de forma efectiva nunha 

conversación informal cara a cara na que 

os alumnos intercambian opinións 

 e mostrar acordo ou desacordo sobre os 

distintos inventos dunha exhibición. 

- Falar sobre os inventos /Mostrar 

acordo ou desacordo 

 

 
A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

de novo cunha nova estratexia cando falla 

a comunicación. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando información 

necesaria e pertinente, axustando de 

maneira adecuada a expresión ao 

destinatario, ao propósito comunicativo, ao 

tema tratado e á canle de comunicación, e 

expresando opinións e puntos de vista coa 

cortesía necesaria. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto adecuadamente, organizar 

a información de maneira clara, ampliala 

con exemplos ou resumila. 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

e describe de forma coherente 

feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou 

inventados; formula hipótese; 

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. 

EA2.4. Toma parte en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico 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, 

opinións e plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en conversacións formais. CCL, 

SIE 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 

IL2.4.4. Mostra acordo ou descuerdo con 

opinións diferentes á súa, de forma 

respectuosa. CCL, SIE, CSC 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

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, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

 

Estruturas sintácticas. 
- O estilo indirecto 

- Preguntas en estilo indirecto 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Pasado perfecto (Unidade 2) 

 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

- Desenvolvemento de produtos: analyse 

the results, etc. 
- Verbos en estilo indirecto: admit, 

agree, announce, etc. 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Acentuación de frases e entonación 

 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados 

de maneira clara e comprensible, aínda que 

os interlocutores poden necesitar 

repeticións si trátase de palabras e 

estruturas pouco frecuentes, en cuxa 

articulación poden cometerse erros que 

non interrompan a comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa 

fluidez suficiente para facer comprensible 

a mensaxe cando as intervencións son 

breves ou de lonxitude media, aínda que 

poidan producirse pausas, vacilacións 

ocasionais ou reformulacións do que se 

quere expresar en situacións menos 

habituais ou en intervencións máis longas. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

indicacións habituais para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema da unidade: a 

tecnoloxía. 

- Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, mediante a lectura 

dun texto sobre un mozo emprendedor 

tecnolóxico. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes), mentres len 

un anuncio sobre un traballo. 

- Formulación de hipótese sobre contido e 

contexto, antes de ler un diálogo entre dous 

adolescentes falando sobre os inventos. 

- Inferencia e formulación de hipótese sobre 

significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido de escribir un ensaio a 

favor ou en contra sobre as vantaxes e os 

inconvenientes de utilizar robots. 

CE3.1. 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 

de asuntos cotiáns ou menos habituais, 

de temas de interese ou relevantes para 

os propios estudos, ocupación ou 

traballo e que conteñan estruturas e un 

léxico de uso común, tanto de carácter 

xeral como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

 

 

EA3.1. Identifica información relevante 

en instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (p. e. nun evento cultural, 

nunha residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

 

 

 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. sobre 

lecer, cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

EA3.3. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

IL3.1.3. Le e pon en práctica instrucións e 

consellos para mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL3.2.1. Le un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, unha guía de viaxes, etc. 

e analiza a información. CCL, CCEC 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler un 

texto cultural sobre científicos famosos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal relacionado cos seguintes temas: 
- científicos famosos. 

- un mozo emprendedor tecnolóxico 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender as ideas principais e 

identificar información específica e a 

conclusión principal nun artigo dunha 

revista de negocios sobre un emprendedor 

tecnolóxico adolescente. 

- Comprender información específica nunha 

enciclopedia online sobre científicos 

famosos. 

- Identificar a orde cronolóxica dos 

acontecementos dun texto. 

- Predicir o contido dun material textual. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas: 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos e actividades de estudo, 

traballo e lecer), condicións de vida 

(hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, 

ou no ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), e convencións sociais 

(actitudes, valores), así como os 

aspectos culturais xenerais que 

permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de 

carácter histórico ou literario). 

 

CE3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos 

seus expoñentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a 

coñecida; exemplificación   ; resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os constituíntes 

e a organización de estruturas 

foros online ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos; 

nárranse feitos e experiencias, reais ou 

imaxinarios, e intercámbianse 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

 

EA3.5. Localiza con facilidade 

información específica de carácter 

concreto en textos xornalísticos en 

calquera soporte, ben estruturados e de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; recoñece ideas significativas de 

artigos divulgativos sinxelos, e identifica 

as conclusións principais en textos de 

carácter claramente argumentativo, 

sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

 

EA3.6. Entende información específica 

de carácter concreto en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (p. e. 

enciclopedias, dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a 

IL3.3.1. Le cartas, e-mails, blogs, postais, 

etc. de carácter persoal e utilízaos como 

modelo. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Le artigos de prensa, revistas, 

páxinas web, etc, e analiza a información. 

CCL, CMCT, CCEC 

IL3.5.3. Le textos argumentativos e extrae 

as conclusións pertinentes. CCL, CMCT, 

CCEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

-Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a autorización e 

a prohibición. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

Estruturas sintácticas. 
- O estilo indirecto 

- Preguntas en estilo indirecto 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Pasado perfecto (Unidade 2) 

 

Léxico escrito de uso común(recepción) 

relacionado con: 

- Desenvolvemento de produtos: analyse the 

results, etc. 
- Verbos en estilo indirecto: admit, agree, 

announce, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas de lectura, a ortografía de palabras 

relacionadas coa tecnoloxía. 

 

sintácticas de uso frecuente na 

comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha 

estrutura interrogativa para expresar 

sorpresa). 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

ocupacións, e un repertorio limitado de 

expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de uso común 

e máis específico (p. e. &, ¥), e os seus 

significados asociados. 

materias académicas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC, 

CCEC 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.4. Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un cuestionario, un resumo, 

etc. e extrae información específica. CCL, 

CCEC 

IL3.6.5. Le e comprende as explicacións 

gramaticais     e de vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Escribir un ensaio a favor ou en contra 

sobre as vantaxes e os inconvenientes de 

Internet, practicando as seguintes 

estratexias de produción escrita: 

 

Planificación 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos (uso 

dun dicionario ou gramática, obtención 

de axuda, etc.). 

 

Execución 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- científicos famosos. 

- un mozo emprendedor tecnolóxico 

 

Funcións comunicativas: 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

 

 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.1. Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

 

UNIT 8: Tech and techies 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Escribir un ensaio breve, conciso e 

coherente no que se presentan as 

vantaxes e os inconvenientes de Internet 

xunto cun parágrafo que exprese a 

opinión do autor. 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas : 
 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

-Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

Estruturas sintácticas. 
- O estilo indirecto 

- Preguntas en estilo indirecto 

Gramática reciclada 

- Pasado simple (Unidade 1) 

- Pasado perfecto (Unidade 2) 

 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

- Desenvolvemento de produtos: analyse 

the results, etc. 
- Verbos en estilo indirecto: admit, 

agree, announce, etc. 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas coa tecnoloxía. 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 
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Unit 9: 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE30 

 
Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente vocabulario relacionado con distintos tipos de mensaxes CCL, CD, CSC 

 Ler un blog sobre como a tecnoloxía dixital pode animar á xente a comunicarse a través de imaxes CCL, CMCT, CD 

 Identificar o contido xeral e extraer a información específica dun blog CCL, CMCT, CD 

 Comprender, contrastar e utilizar correctamente estruturas gramaticais     relacionadas co presente, o pasado e o futuro CCL, CAA 

 Comprender, memorizar e utilizar correctamente adxectivos que terminan en - able e -ible CCL, CD, CSC 
 Identificar información específica nun podcast sobre un debuxante de cómics a través dun listening CMCT, CCEC 
 Utilizar correctamente linguaxe funcional para mostrar interese e simpatía CCL, CSC 

 Escribir unha entrada dun blog CCL, CSC, SIE 

 Aprender cousas sobre a historia dos selos CCEC 

 Identificar o contido xeral dun texto sobre unha famosa innovación comunicativa CCL, CMCT, CCEC 

 Asimilar os apartados All Clear Tips e All Clear Rules e estudar a sección Language Reference da unidade CCL, CAA, SIE 
 Identificar as áreas da linguaxe que necesitan mellorar e utilizar o TIC para práctica adicional CCLM CD, CAA. 

 

                                                 
30Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; 
Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital;  CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. Tema da 

unidade: a comunicación.   

 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

cando escoitan unha entrada dun blog 

sobre a comunicación con imaxes. 

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes) ao 

escoitar un podcast sobre un debuxante 

de cómics. 

 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto antes de escoitar un diálogo 

entre dous adolescentes comentando 

noticias. 

 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun listening sobre a 

comunicación cara a cara. 
 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao 

CE1.1.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/laboral, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e póidase volver escoitar o 

devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos 

EA1.2. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de traballo), ou 

menos habituais (p. e. nunha farmacia, 

un hospital, nunha comisaría ou un 

organismo público), si pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

 

EA1.3. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversación 

formal ou informal de certa duración 

entre dúas 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. 

EA1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, explicacións 

ou xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

IL1.2.2. Escoita  e entende as preguntas 

do profesor sobre temas familiares e 

cotiáns. CCL 

IL1.2.3. Escoita conversacións relativas a 

valores de tipo ético e mostra respecto 

cara a outras opinións. CCL, CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.3.1. Presencia conversacións sobre o 

tema da unidade e extrae a información 

esencial. CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.1. Escoita conversacións informais 

relacionadas co tema da unidade e capta a 

información básica. CCL, CMCT 

UNIT 9: Clear communication 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

escoitar un texto cultural sobre famosas 

innovacións comunicativas. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal, relacionado cos seguintes 

temas: 

- a historia dos selos. 

- famosas innovacións comunicativas 

- Mostrar interese e simpatía 

 

Funcións comunicativas: 

- Extraer as ideas fundamentais dun 

podcast sobre a vida e o traballo dun 

debuxante de cómics. 

- Predicir o contido ou o tema dun texto 

a partir de imaxes 

 

A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 
-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- 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. 

 

á vida cotiá (hábitos e actividades de 

estudo, traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat, estrutura socio-económica), 

relacións interpersonais (xeracionais, entre 

homes e mulleres, no ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual, 

proxémica), e convencións sociais 

(actitudes, valores). 

CE1.4.Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE1.5.Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

habituais, así como a formulación de 

hipótese, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade. 

EA1.5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista na que participa (p. 

e. en centros de estudos ou de traballo), 

información relevante e detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades 

académicas 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. 

EA1.6. 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 (p. e., sobre un tema 

académico ou de divulgación científica, 

ou unha charla sobre a formación 

profesional noutros países). 

 

IL1.4.2. Escoita conversacións formais 

relacionadas con temas socioculturais e 

inter-curriculares. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

PIL1.5.3. Escoita  entrevistas e extrae  a 

información fundamental. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o tema 

da unidade  e interpreta a información. 

CCL, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

 

 

Estruturas sintácticas. 
- Repaso de tempos verbais 

Gramática reciclada 

- O presente (Unidades 1, 2 e 3) 

- O pasado (Unidades 1, 2 e 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

- A pasiva (Unidade 7) 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relacionado con: 

- Mensaxes: advert, article, blog, etc 
- Adxectivos con -able e -ible: 

acceptable, flexible, etc; unacceptable, 

inflexible, etc. 
 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Entonación 

 

estudos e ocupacións, e un repertorio 

limitado de expresións e modismos de uso 

frecuente cando o contexto ou o apoio 

visual facilitan a comprensión. 

CE1.7.Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación de uso 

común, e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Producir textos orais, falando sobre tipos 

de mensaxes, representando un diálogo 

sobre noticias, mostrando interese e  

simpatía, comentando cuestións sobre 

innovacións comunicativas, e 

practicando con todo iso as seguintes 

estratexias de produción: 

 

Planificación 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada 

caso. 

 

Execución 

-Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

-Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

 

CE2.1. Producir textos breves ou de 

lonxitude media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono ou outros 

medios técnicos, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, nos que se 

intercambian información, ideas e 

opinións, xustifícanse de maneira simple 

pero suficiente os motivos de accións e 

plans, e formúlanse hipóteses, aínda que ás 

veces haxa titubeos para buscar 

expresións, pausas para reformular e 

organizar o discurso e sexa necesario 

repetir o devandito para axudar ao 

interlocutor a comprender algúns detalles. 

 

CE2.2. 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 aos mesmos; recorrendo, entre 

outros, a procedementos como a definición 

simple de elementos para os que non se 

teñen as palabras precisas, ou comezando 

EA2.1. Fai presentacións 

breves, ben estruturadas, 

ensaiadas previamente e con 

apoio visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos 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 dos oíntes articuladas 

de maneira clara e a velocidade 

media. 

 

EA2.3. Participa 

adecuadamente en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nas 

que intercambia información e 

expresa e xustifica brevemente 

opinións e puntos de vista; narra 

IL2.1.1. Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da unidade seguindo 

un exemplo. CCL, SIE 

IL2.1.2. Fala sobre temas socioculturais, 

mostrando respecto cara a outras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os seus 

coñecementos sobre os mesmos. CCL, 

SIE, CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversacións 

informais por parellas respectando as 

normas e convencións sociais. CCL, SIE, 

CSC 

IL2.3.2. Practica e reproduce a pronuncia 

correcta en situacións cotiás de 

comunicación. CCL, SIE 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     e 

de vocabulario da unidade. CCL, SIE, 

CAA 

UNIT 9: Clear communication 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

 

- Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

 

- Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 
Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- a historia dos selos. 

- famosas innovacións comunicativas 

- Mostrar interese e simpatía 

 

Funcións comunicativas: 

- Participar de forma efectiva nunha 

conversación informal cara a cara 

preguntando e dando noticias sobre un 

acontecemento persoal recente e 

expresando os seus sentimentos sobre 

iso. 

- Comentar noticias. 

- Identificar a orde dos acontecementos 

nunha presentación. 

de novo cunha nova estratexia cando falla 

a comunicación. 

CE2.3. Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando información 

necesaria e pertinente, axustando de 

maneira adecuada a expresión ao 

destinatario, ao propósito comunicativo, ao 

tema tratado e á canle de comunicación, e 

expresando opinións e puntos de vista coa 

cortesía necesaria. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto adecuadamente, organizar 

a información de maneira clara, ampliala 

con exemplos ou resumila. 

CE2.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

e describe de forma coherente 

feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou 

inventados; formula hipótese; 

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. 

 

EA2.4. Toma parte en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico 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 

IL2.3.5. Fai preguntas aos compañeiros 

respectando as convencións sociais. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.3. Expresa a súa opinión sobre 

cuestións formais, respectando as opinións 

dos demais. CCL, CSC, SIE 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
A través destas actividades, o alumno 

practicará as seguintes Funcións 

comunicativas: 
-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

-Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Repaso de tempos verbais 

Gramática reciclada 

- O presente (Unidades 1, 2 e 3) 

- O pasado (Unidades 1, 2 e 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

- A pasiva (Unidade 7) 

 

Léxico oral de uso común (produción) 

relacionado con: 

- Mensaxes: advert, article, blog, etc 
- Adxectivos con -able e -ible: 

acceptable, flexible, etc; unacceptable, 

inflexible, etc. 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE2.6. Coñecer e utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE2.7. Pronunciar e entoar os enunciados 

de maneira clara e comprensible, aínda que 

os interlocutores poden necesitar 

repeticións si trátase de palabras e 

estruturas pouco frecuentes, en cuxa 

articulación poden cometerse erros que 

non interrompan a comunicación. 

CE2.8. Manter o ritmo do discurso coa 

fluidez suficiente para facer comprensible 

a mensaxe cando as intervencións son 

breves ou de lonxitude media, aínda que 

poidan producirse pausas, vacilacións 

ocasionais ou reformulacións do que se 

quere expresar en situacións menos 

habituais ou en intervencións máis longas. 

 

coherente as súas accións, 

opinións e plans. 
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Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación. 

- Entonación 

 

CE2.9. Interactuar de maneira sinxela pero 

efectiva en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

indicacións habituais para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda do interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema da unidade: a 

comunicación.   

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo, 

mediante a lectura dunha entrada de blog 

sobre a comunicación a través de 

imaxes. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes), 

mentres len un diálogo entre dous 

adolescentes comentando noticias. 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto, antes de ler unha entrada dun 

blog sobre a comunicación cara a cara. 

- Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos, utilizando imaxes para 

predicir o contido dun texto cultural 

CE3.1. 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 de asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de temas de interese ou 

relevantes para os propios estudos, 

ocupación ou traballo e que conteñan 

estruturas e un léxico de uso común, tanto 

de carácter xeral como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

 

 

 

EA3.1. Identifica información relevante 

en instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (p. e. nun evento cultural, 

nunha residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

 

 

 

EA3.2. 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, 

académico ou ocupacional (p. e. sobre 

lecer, cursos, bolsas, ofertas de traballo). 

EA3.3. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

IL3.1.3. Le e pon en práctica instrucións e 

consellos para mellorar as súas técnicas de 

aprendizaxe. CCL, CAA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos coñecementos 

adquiridos na unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 9: Clear communication 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

sobre famosas innovacións 

comunicativas. 

- Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos, ao ler 

unha ficha con información sobre as 

mensaxes SMS. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe 

non verbal relacionado cos seguintes 

temas: 
- a historia dos selos. 

- famosas innovacións comunicativas 

- Mostrar interese e 

simpatía 

 

Funcións comunicativas: 

- Comprender unha entrada de blog con 

información, ideas e opinións sobre 

como a tecnoloxía dixital anima á xente 

a comunicarse a través de imaxes  no 

canto de texto. 

- Comprender información específica en 

materiais de referencia sobre unha 

famosa innovación comunicativa. 

- Lectura rápida para obter a idea xeral. 

 

CE3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos e actividades de estudo, traballo e 

lecer), condicións de vida (hábitat, 

estrutura socio-económica), relacións 

interpersonais (xeracionais, ou no ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), e 

convencións sociais (actitudes, valores), 

así como os aspectos culturais xenerais 

que permitan comprender información e 

ideas presentes no texto (p. e. de carácter 

histórico ou literario). 

 

CE3.4. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e 

un repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización e 

ampliación ou restructuración da 

información (p. e. nova fronte a coñecida; 

exemplificación   ; resumo). 

CE3.5. Recoñecer, e aplicar á comprensión 

do texto, os constituíntes e a organización 

de estruturas sintácticas de uso frecuente 

na comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. unha estrutura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

foros online ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos; 

nárranse feitos e experiencias, reais ou 

imaxinarios, e intercámbianse 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

EA3.6. Entende información específica 

de carácter concreto en páxinas Web e 

outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (p. e. 

enciclopedias, dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a 

materias académicas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.3.1. Le cartas, e-mails, blogs, postais, 

etc. de carácter persoal e utilízaos como 

modelo. CCL, CSC, SIE 

IL3.3.3. Le opinións personais, expresión 

de sentimentos, desexos, etc. e compáraos 

cos propios. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, CSC, 

CCEC 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas inter-curriculares e analízaos. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.4. Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un cuestionario, un resumo, 

etc. e extrae información específica. CCL, 

CCEC 

IL3.6.5. Le e comprende as explicacións 

gramaticais     e de vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

IL3.6.6. Le e comprende as seccións de 

repaso da unidade fomentando a 

aprendizaxe autónoma. CCL, CAA 
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A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas: 
-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

-Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

 

Estruturas sintácticas. 
- Repaso de tempos verbais 

Gramática reciclada 

- O presente (Unidades 1, 2 e 3) 

- O pasado (Unidades 1, 2 e 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

- A pasiva (Unidade 7) 

 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente cando o 

contexto ou o apoio visual facilitan a 

comprensión. 

 

CE3.7. Recoñecer as principais 

convencións de formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de uso común e 

máis específico (p. e. &, ¥), e os seus 

significados asociados. 
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- Mensaxes: advert, article, blog, etc 
- Adxectivos con -able e -ible: 

acceptable, flexible, etc; unacceptable, 

inflexible, etc. 
 

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas de lectura, a ortografía de 

palabras relacionadas coa comunicación.   
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción: 

Escribir unha entrada de blog dando a 

súa opinión sobre as redes sociais, 

practicando as seguintes estratexias de 

produción escrita: 

 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir, etc.). 

 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 

- Apoiarse en e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe ‘prefabricada’, etc.). 

 

CE4.1. Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de estrutura clara, 

sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de cohesión, as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e mostrando un 

control razoable de expresións, estruturas e 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis específico dentro 

da propia área de especialización ou de 

interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de media 

lonxitude, p. e. refraseando estruturas a 

partir doutros textos de características e 

propósitos comunicativos similares, ou 

redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

académica ou laboral (p. e. para facerse 

membro dunha asociación, ou para 

solicitar unha bolsa). 

 

 

EA4.5. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

 

 

EA4.6. Escribe correspondencia persoal 

e participa en foros, blogs e chats nos 

que describe experiencias, impresións e 

sentimentos; narra, de forma lineal e 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso e  

auto-avaliación con información relativa 

aos seus intereses. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.1. Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, etc. 

utilizando información específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.5.5. Completa actividades pondo en 

práctica as explicacións gramaticais     da 

unidade. CCL, CAA 

IL4.5.6. Completa actividades pondo en 

práctica o vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

IL4.5.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais ou inter-curriculares 

practicando a linguaxe da unidade. CCL, 

CCEC, SIE 

 

 

 
IL4.6.3. Escribe sobre as súas propias 

opinións, fai suxestións, ofrecementos, 

etc. de forma educada. CCL, CSC, SIE 

 

UNIT 9: Clear communication 
 



453 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Convencións sociais, normas de cortesía 

e rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal 

relacionado cos seguintes temas: 

- a historia dos selos. 

- famosas innovacións comunicativas 

- Mostrar interese e simpatía 

 

Funcións comunicativas: 

- Escribir unha entrada dun blog 

mostrando sentimentos personais e 

opinións acerca das  redes sociais dunha 

forma clara e coherente. 

 

 

A través destas actividades o alumno 

practica as seguintes Funcións 

comunicativas : 

-Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

 

-Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

-Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

relacións interpersonais e convencións 

sociais nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional/laboral, 

seleccionando e achegando 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións requiridas 

polo propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de expoñentes comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos habituais para iniciar e 

concluír o texto escrito adecuadamente, 

organizar a información de maneira clara, 

ampliala con exemplos ou resumila. 

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda que 

con algunha influencia da primeira lingua 

ou outras, sobre un amplo repertorio de 

estruturas sintácticas comúns, e 

seleccionar os elementos adecuados de 

coherencia e de cohesión textual para 

organizar o discurso de maneira sinxela 

pero eficaz. 

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotiáns e a 

coherente, feitos relacionados co seu 

ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (p. e. sobre unha 

viaxe, as súas mellores vacacións, un 

acontecemento importante, un libro, 

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 os mesmos. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Establecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

 

Estruturas sintácticas. 
- Repaso de tempos verbais 

Gramática reciclada 

- O presente (Unidades 1, 2 e 3) 

- O pasado (Unidades 1, 2 e 3) 

- O futuro (Unidade 4) 

- A pasiva (Unidade 7) 

 

Léxico escrito de uso 

común(produción) relacionado con: 

- Mensaxes: advert, article, blog, etc 
- Adxectivos con -able e -ible: 

acceptable, flexible, etc; unacceptable, 

inflexible, etc. 
 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

Mostrar interese por aprender, mediante 

tarefas escritas, a ortografía de palabras 

relacionadas coa comunicación.   

 

temas xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e un 

repertorio limitado de expresións e 

modismos de uso frecuente. 

CE4.7. Utilizar as convencións 

ortográficas, de puntuación e de formato 

máis frecuentes con razoable corrección de 

modo que se comprenda a mensaxe, aínda 

que pode darse algunha influencia da 

primeira ou outras linguas; saber manexar 

os recursos básicos de procesamiento 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 

(p. e. abreviacións ou outros en chats). 
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4. B) ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disyunción (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). 

- Relaciones 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 (simple and continuous present); futuro (going to; 

will; present simple and continuous + Adv.). 

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

every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 

- Expresión da modalidade: factualidad (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade 

(must; need; have (got) to); obrigación (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 calidade (e. g. pretty good; much too expensive). 

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 

frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

- Identificación persoal; 

-Vivenda, fogar e contorna; 

-Actividades da vida diaria; 

-Familia e amigos; 

-Traballo e ocupacións; 

-Tempo libre, lecer e deporte; 

-Viaxes e vacacións; 

-Saúde e coidados físicos; 

-Educación e estudo; 

-Compras e actividades comerciais; 

-Alimentación e restauración; 

-Transporte; 

- Lingua e comunicación; 

-Medio ambiente, clima e contorna natural; 

-Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 
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4-COMPETENCIAS CLAVE 

 

As Competencias Clave  do currículo son as seguintes: 

 
1. ª Comunicación lingüística. (CCL) 

2. ª Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 

3. ª Competencia dixital. (CD) 

4. ª Aprender a aprender. (CAA) 

5. ª Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6. ª Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE) 

7. ª Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

 

Potenciarase o desenvolvemento das Competencias básicas ou disciplinares (Comunicación 

lingüística, Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía), aínda que 

tamén se atenderá ao resto de Competencias Clave  de tratamento transversal. 

 

DESCRICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 A COMPETENCIA EN C OMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), é o resultado da 

acción comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros 

interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e 

prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de maneira individual 

ou colectiva. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia débese atender ao 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, entendida esta como 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 ti comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as macrofuncións 

textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

 

- O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e 

a dimensión intercultural. 

 

- O compoñente estratéxico permite 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, escóitaa e a conversación, como destrezas vinculadas co tratamento da información, 

a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; así mesmo, 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. 

 

-  Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente persoal que intervén 

na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 
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 A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA (CMCT), inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas 

que resultan fundamentais para a vida. 

 

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a 

consecución e sustentabilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais 

estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión razoada e razoable das persoas. A iso contribúen 

a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas 

ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario abordar catro áreas 

relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas. 

 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento 

ao mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, 

orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da 

calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do 

pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as 

destrezas tecnolóxicas, que conducen á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a 

aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 

 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta necesario abordar 

os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as 

matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas 

 

 A COMPETENCIA DIXITAL (CD) é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro 

das tecnoloxías da información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co 

traballo, a empregabilidade , a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na 

sociedade. 

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na 

alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes 

necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna dixital. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar: A información, 

a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas. 

 A COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) é fundamental para a 

aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos 

formais, non formais e informais. 

 

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto 

esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender, e en segundo lugar, o fomento da 

organización e a xestión da aprendizaxe. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender requírese dunha reflexión 

que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas cando aprenden, 

un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da destreza 

de regular e controlar a propia aprendizaxe que leva a cabo. 
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 As COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) implican a habilidade e capacidade 

para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade –entendida desde as diferentes 

perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa–, para interpretar fenómenos e 

problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións 

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

baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel 

máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. 

 

a)  A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 

b) A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos civís, así como do seu formulación na Constitución española, a Carta 

dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación 

por parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. 

 

Adquirir estas competencias supón ser capaz de pórse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 

tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros; é 

dicir, axuntar o individual e o social, o privado e o público en pos de solucións construtivas dos 

conflitos e problemas da sociedade democrática. 

 A competencia SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE), 

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

a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades 

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

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

resulta necesario abordar: 

 

- A capacidade creadora e de innovación. 

- A capacidade pro-activa para xestionar proxectos. 

- A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza. 

- As calidades de liderado e traballo individual e en equipo. 

- Sentido crítico e da responsabilidade. 

 

 A COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC), implica 

coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce 

persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta 

necesario abordar: 

 

- O coñecemento, estudo e comprensión dos distintos estilos e xéneros artísticos e das principais 

obras e producións do patrimonio cultural e artístico. 

- A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas. 

- A capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte e da 

cultura. 

- A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face 

á expresión das propias ideas e sentimentos. 

- O interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais. 

- A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade. 

- O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos 

necesarios para a creación de calquera produción artística de calidade, así como habilidades de 

cooperación que permitan a realización de traballos colectivos. 
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4.1 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 

 

A materia de Lingua Estranxeira, nas súas distintas modalidades, contribúe de maneira fundamental, 

ao desenvolvemento da Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), non só en segundas 

linguas senón tamén con respecto ás linguas maternas. Por unha banda, a aprendizaxe das segundas 

linguas debe aproximarse ao proceso de adquisición das linguas maternas para producir uns resultados 

de carácter natural e directamente aplicables ao uso lingüístico no mundo real; por outro, a reflexión 

consciente e o desenvolvemento sistemático de competencias variadas que leva a aprendizaxe de 

segundas linguas pode estenderse ás linguas maternas co fin de mellorar as competencias nestas para 

comprender, expresarse, interactuar e articular pensamentos e sentimentos sobre un mesmo, o outro, 

e a contorna mental e físico no que se actúa e constrúense as relacións como axente social. 
 
O material empregado contribúe á mellora do coñecemento lingüístico formal dos alumnos, en canto 

a gramática, morfoloxía, sintaxe e pronuncia. Así mesmo, axúdalles a comprender  os elementos 

socioculturais que teñen lugar na comunicación, facéndolles conscientes dos diferentes rexistros e de 

que é apropiado dicir dependendo do contexto. 

 

Esta competencia practícase ao longo de todo o curso, xa que todas as actividades de cada unidade 

usan a linguaxe como instrumento de comunicación. 

 

 O carácter dinámico da lingua, tamén está presente nas Competencias básicas en Ciencia e 

Tecnoloxía (CMCT) e outras áreas de coñecemento, ás que a Lingua Estranxeira pode contribuír 

facilitando e expandindo o acceso a datos, procedementos e técnicas de investigación; facendo posible 

un intercambio máis directo e frutífero entre comunidades, e propiciando a construción conxunta do 

saber humano. 
 
 Neste e en calquera outro ámbito, a actividade lingüística realízase en gran parte hoxe en día 

a través de medios tecnolóxicos. Estes medios están recollidos no currículo como soportes naturais 

dos textos orais ou escritos que o alumno haberá de producir, comprender e procesar, polo que a 

Competencia dixital (CD) enténdese como parte substancial da competencia comunicativa. 
 
O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe ter importantes repercusións na maneira 

en que as linguas estranxeiras ensínanse e apréndense, e as necesarias innovacións neste campo han 

de basearse nun novo concepto da lingua, que non é algo que meramente se sabe, senón, 

fundamentalmente, algo que a persoa fai. 
 
Grazas aos recursos dixitais e multimedia do curso (uso da Aula virtual e de Edixgal en 1º de ESO) 

os alumnos afaranse a usar as tecnoloxías da información e comunicación como ferramentas esenciais 

para aprender e comunicarse, e mostrarán que con frecuencia teñen iniciativa para usar os materiais 

dixitais e para buscar e comunicar información de maneira independente. Tamén se familiarizarán co 

vocabulario básico para falar de informática en inglés. 
 
 No proceso mesmo de aprendizaxe desenvólvese outra competencia básica, a de Aprender a 

aprender (CAA), polo que o currículo incide no carácter procedimental de todos os seus elementos 

constituíntes e das súas relacións. Os contidos necesarios para alcanzar os Estándares de aprendizaxe 

avaliables, cuxo grao de adquisición valórase aplicando os criterios de avaliación descritos así mesmo 

como accións. 

 

O currículo axuda ao alumno a desenvolver a capacidade de aprender a aprender comezando por 

establecer de maneira transparente e coherente os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen 

que facer os estudantes como falantes da lingua estranxeira mediante o uso da mesma; determinando 

o que necesitan aprender para alcanzar eses obxectivos, e indicando as estratexias que poden aplicar 

para conseguilo. Marcarse obxectivos de diverso carácter segundo as necesidades de construción do 
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perfil persoal de competencias é, así mesmo, o primeiro paso para unha eficaz aprendizaxe autónoma 

e ao longo da vida. 

 

O material empregado fai especial fincapé no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe. Os 

Collaborative Projects no Workbook en 2º, 3º e 4º da ESO convídanlles a reflexionar e a sección 

Lifelong learning do libro ensínalles a completar diferentes tarefas. 

 

 O uso efectivo de linguas estranxeiras supón necesariamente unha visión aberta e positiva 

destas relacións cos demais, visión que se materializa en actitudes de valoración e respecto cara a 

todas as linguas e culturas, cara a outras persoas cuxos usos, valores e crenzas difiren dos propios, así 

como na apreciación do carácter relativo de costumes, prácticas e ideas, circunstancia que debe 

entenderse como unha oportunidade única de enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución de 

conflitos de maneira satisfactoria para todas as partes. As Competencias Sociais e Cívicas (CSC), e 

a conciencia e a expresión culturais (CCEC), tanto as circunscritas ás contornas máis inmediatas 

como as propias de ámbitos cada vez máis amplos de actuación, forman, así, parte das habilidades 

que comprende unha competencia intercultural integrada na aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

 

 A conciencia e a expresión culturais (CCEC) supón ademais coñecer, comprender, apreciar 

e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 

enriquecemento e goce e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. A través dos distintos 

materiais e actividades, o alumnado descubrirá aspectos culturais descoñecidos ata o momento para 

eles, especialmente de países anglófonos. 

 

 O enfoque orientado á acción adoptado no currículo concéntrase no alumno, que é quen 

aprende, constrúe as súas competencias e utilízaas, tanto para levar a cabo as tarefas de aprendizaxe 

na aula como as que demanda a comunicación real. Por tanto, a materia de Lingua Estranxeira 

contribúe decisivamente ao desenvolvemento do sentido da iniciativa (SIE), en especial polo que 

respecta ás actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas que, desde a súa mesma 

planificación, o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, a través de que canle e 

con que medios, en que circunstancias e dependendo de que expectativas e reaccións dos 

interlocutores ou correspondentes, todo iso co fin de cumprir o propósito comunicativo que persegue 

co maior grao posible de éxito. A elección e aplicación consciente das estratexias de comunicación, 

de organización do discurso, de control sobre a súa execución e de reparación do mesmo, preparan 

aos alumnos para asumir as súas responsabilidades, atopar seguridade nas súas propias capacidades, 

reforzar a súa identidade e regular o seu comportamento. 

 

A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a capacidade de asumir riscos, xunto coa 

xestión adecuada da interacción e o estímulo que supón comunicarse noutras linguas para enfrontar 

novos retos ou resolver problemas en escenarios complexos, son fundamentais no desenvolvemento 

do espírito emprendedor. As linguas estranxeiras son ademais a porta a un mundo de infinitas 

posibilidades no terreo laboral e profesional, e o currículo pretende fomentar o emprendimento como 

actitude ante a vida incorporando actividades concretas, como debates, nas que o alumno aprende a 

ser crítico, creativo e comprometido tamén nestes contextos. 

 

Cómpre lembrar que na sección 3 desta programación se mostra detalladamente nos cadros de cada 

unidade como as actividades e contidos traballados fomentan o desenvolvemento de cada unha das 

competencias clave. 
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5. MÉTODOS PEDAGÓXICOS 

  

En xeral, pódese dicir que o enfoque que ten que primar no tratamento da materia de Lingua 

Estranxeira debe ser o comunicativo, polo que a metodoloxía nas aulas intentará buscar sempre 

contidos e aprendizaxes que motiven ao alumnado para que se implique na maior medida posible e 

exerza unha parte activa no proceso de ensino-aprendizaxe. Deste xeito, durante este vindeiro curso 

2021/2022 farase especial fincapé en que os alumnos traballen en contextos comunicativos o máis 

reais posibles. 

 

A metodoloxía empregada nas nosas aulas caracterízase ante todo pola súa natureza ecléctica para se 

adaptar á diversidade no alumnado e facilitar que este último acade aprendizaxes significativas.  

 

Por unha banda, as clases estrutúranse ao redor de actividades de lingua tal como estas se describen 

no Marco Común Europeo de Referencia: comprensión e produción (expresión e interación) de textos 

orais e escritos, intentando atopar o equilibrio á hora de traballar as catro destrezas (escoitar, falar, ler 

e escribir). 

 

Por outra banda, a variedade non soamente afecta aos temas cubertos e as destrezas traballadas, senón 

tamén ás actividades levadas a cabo (choivas de ideas, proxectos, gamificación, teatralización, 

exercicios gramaticais...) e aos materiais (en soporte papel –libro de texto, fotografías, pósters... – e 

en soporte dixital –vídeos, audios, actividades interactivas en entornos de aprendizaxe controladas...).  

 

Respecto ao aproveitamento didáctico destes últimos recursos dixitais, entendidos como unha 

ferramenta esencial para iniciar ao alumnado na adquisición gradual de mecanismos autónomos de 

aprendizaxe, todo o noso alumnado fai uso da Aula Virtual do centro e 1º da ESO incorpórase no 

curso 2021/2022 ao proxecto Edixgal, polo que a dixitalización se verá claramente potenciada. 

 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
  

LISTAXE DE LIBROS E MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS PARA O CURSO 

2021/2022: 

  

1º E.S.O.- TEAMWORK 1. Caderno de exercicios en versión dixital. Emily Devlin & Robyn 

Shaw. Editorial Burlington. 

2º E.S.O.-  ALL CLEAR 2...9780230485464   Fiona Mauchline & Daniel Morris(2015)Macmillan 

3º E.S.O.-  ALL CLEAR 3....9780230485488   Patrick Howarth, Patricia Reilly & Daniel(2015) 

3º PMAR.- TEAMWORK 3 Basic Practice. Emily Devlin. Editorial Burlington. 

4º E.S.O.-  ALL CLEAR 4....9780230485501   Patrick Howarth, Patricia Reilly & Daniel (2016) 

 

F.P.BÁSICA- ENGLISH COMUNICACIÓN E SOCIEDADE. Macmillan. 

 

DICCIONARIO DE COMPRA OBRIGADA PARA TÓDOLO ALUMNADO DE TÓDOLOS 

NIVEIS:  TÍTULO : “OXFORD POCKET”  I.S.B.N.- 978019431-6880  EDITORIAL OXFORD. 

ADMÍTENSE APPS DE DICCIONARIOS NOS MÓBILES. 
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7. AVALIACIÓN 

 

7.1-Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables  
Ver punto 3 desta programación. 

   

7.2-Contidos mínimos esixibles por nivel 
  

1º ESO: 
 

 •          Diferenciación correcta dos pronomes de persoa suxeito . 

•          Enunciado sintácticamente correcto de frases afirmativas interrogativas e negativas 

utilizando o verbo "To Be" na persoa que lle corresponda . 

•          Uso correcto das formas do verbo “Have got” en frases afirmativas,interrogativas e 

negativas. 

•          Coñecemento das estructuras oracionais que serven para preguntar e responder acerca de 

datos persoais ( nome,idade, nacionalidade). 

•          Enunciado de frases afirmativas con verbos en presente simple que designen 

acciónshabituais na rutina diaria do alumnado. 

•          Ordenación correcta dos enunciados en presente simple, presente continuo e pasado 

(afirmativa, interrogativa, negativa: full forms and short answers). 

•          Lectura comprensiva de pequenos textos con vocabulario estudiado no curso . 

•          Artículo indeterminado; a/an. 

•          Adverbios de frecuencia. 

•          Question words. 

•           Pronomes persoais suxeito e obxecto e adxetivos posesivos. 

•          Identificación do valor temporal da forma verbal nunha frase (presente, pasado ou futuro ). 

•          There is/There are. 

•          Nomes contables e incontables. 

•          Some/Any. 

•          Plural dos nomes. 

•          Preposicións de lugar 

•          Uso de ‘can’ para expresar habilidades 

•          Vocabulario básico en relación coas familias léxicas traballadas. 
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 

- Identificación persoal; 

- Adxectivos descritivos: apariencia e personalidade 

-Vivenda, fogar e contorna; 

-Actividades da vida diaria; 

-Familia e amigos; 

-Tempo libre, lecer e deporte; 

- Lugares dunha cidade 

- O fogar 

-Viaxes e vacacións; 

-Educación e estudo; 

-Alimentación e restauración; 

-Transporte; lingua e comunicación; 

-Medio ambiente, clima 

-Animais 

-A roupa 

-Xéneros cinematográficos 

-Verbos de accións habituais 

 

 

2º ESO: 
 

 •          Enunciado de frases afirmativas,interrogativas e negativas usando a persoa correspondente 

  do verbo "To Be". 

•          Utilización correcta dos pronomes persoais suxeito e obxeto 

•          Enunciado de frases descritivas co emprego das formas "There is / are" nos tres tipos de  

  modalidade oracional . 

•          Diferenciación semántica dos verbos "To Be" e "To Have got" . 

•          Construcción de frases afirmativas,interrogativas e negativas nas que se use o verb            

  "To Have got". 

•          Enunciado de frases en presente simple que describan a rutina cotiá e que especifiquen a 

  frecuencia con que se executa a acción.(adverbios de frecuencia daily activities) 

•          Intercambio de datos persoais e de hábitos a través de preguntas e respostas entre  

  compañeiros. 

•          Coñecemento do significado e correcto uso dos pronomes interrogativos. 

•          Emprego do presente continuo en frases que relatan o que está a acontecer. 

•          Diferenciación gramatical e semántica entre os dous tipos de presente (presente   

  simple/presente compuesto). 

•          Identificación do valor temporal da forma verbal nunha frase (presente, pasado ou futuro ). 
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•          Lectura comprensiva de textos coas estructuras oracionais , a gramática e o léxico  

  correspondentes ó nivel do curso . 

•          Can, can´t. 

•          Comparativos e superlativos. 

•          Pasado simple (afirmativa, interrogativa e negativa). 

 

•          Pretérito Perfecto  (afirmativa, interrogativa e negativa). 

•          Vocabulario básico en relación coas familias léxicas traballada 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 

- Identificación persoal; 

-Vivenda, fogar e contorna; 

-Actividades da vida diaria; 

-Familia e amigos; 

-Traballo e ocupacións; 

-Tempo libre, lecer e deporte; 

-Viaxes e vacacións; 

-Saúde e coidados físicos; 

-Educación e estudo; 

-Compras e actividades comerciais; 

-Alimentación e restauración; 

-Transporte; lingua e comunicación; 

-Medio ambiente, clima e contorna natural; 

-Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

 

 

 
3º ESO: 

 

 Verb to be 

 verb have got 

 there is/are 

 presente simple 

 presente contínuo 

 presente simple/presente contínuo 

 comparativas e adxetivos 
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 vocabulario sobre: profesións, sentimentos, rutinas, a hora, tipos de música, adxetivos, 

instrumentos musicais, moda, roupa e adxetivos de personalidade e de descripción 

 pasado simple 

 pasado contínuo 

 pasado simple/ pasado contínuo 

 modais: can/could, have to, must e should 

 vocabulario sobre: películas, profesións, deportes, verbos de acción, medio ambiente e verbos. 

 futuro: will, be going to, futuro simple con valor de futuro 

 primeiro condicional 

 pretérito perfecto 

 a pasiva 

 cuantificadores 

 vocabulario: actividades vacacionais, natureza, saúde, partes do corpo, comida e bebida, 
preposicións de lugar.     

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidade (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto 

(reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporais (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. non problem), nobody, nothing; 

negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + 

Adv.). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); 

terminativo (stop –ing). 

- Expresión da modalidade: factualidad (declarative sentences); capacidade (can; be able); 

posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); 

obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 
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- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 

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

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

direction, origin and arrangement). 

- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 

(ago; early; latexa) of estafe; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

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

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 

- Identificación persoal; 

-Vivenda, fogar e contorna; 

-Actividades da vida diaria; 

-Familia e amigos; 

-Traballo e ocupacións; 

-Tempo libre, lecer e deporte; 

-Viaxes e vacacións; 

-Saúde e coidados físicos; 

-Educación e estudo; 

-Compras e actividades comerciais; 

-Alimentación e restauración; 

-Transporte; lingua e comunicación; 

-Medio ambiente, clima e contorna natural; 

-Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

 

 
3º PMAR : 

 

1ª avaliación: 

 

 Verb to be 

 Verb to have 

 ( en presente simple e pasado simple)     

 Pronomes Suxeito e Obxecto 

 Adxectivos e pronomes posesivos. 

 Caso posesivo. 

 Adxectivos e pronomes demostrativos. 

 O artigo, some, any. 

 Pronomes interrogativos. 

 Plural dos sustantivos 

 O adxectivo: características 

 

 Vocabulario sobre: Números, días da semana, meses do ano, estacións, cores, números 
ordinais e cardinais, partes do día, as datas profesións, sentimentos, rutinas, a hora, tipos de 

música, adxetivos,instrumentos musicais, moda, roupa e adxetivos de personalidade e de 

descripción, expresións sobre o tempo libre 

 preposicións. Adxectivos acabados en -ed e -ing 
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 2º avaliación: 
 

Tempos verbais: 

 

 Verb There be ( presente simple, pasado simple) 

 Presente simple 

 Presente contínuo 
 

Outros verbos: 

 modais: can/could, have to, must e should 

 

Vocabulario sobre: 

Expresións de tempo co presente contínuo,cine, profesións, deportes, verbos de acción, medio 

ambiente, viaxes, lugares para visitar e verbos irregulares. 

 

3ª avaliación: 

 

 pasado simple 

 pasado contínuo 

 pasado simple/ pasado contínuo unidos con “When” 

 cuantificadores 

 comparativas e adxetivos 
 

Vocabulario: actividades vacacionais, natureza, saúde, partes do corpo, comida e bebida, 

preposicións de lugar. 

 

4º ESO: 

 presente simple 

 presente contínuo 

 presente simple/presente contínuo 

 pasado simple 

 used to 

 pasado contínuo 

 pasado simple/ pasado contínuo 

 pretérito perfecto 

 pasado simple/pretérito perfecto 

 vocabulario: moda, comida,adxectivos,música, películas, profesións, lugares,descripción de 
animais, animais, sentimento, personalidade. 

 a pasiva 
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 tempos verbais de futuro 

 1º e 2º condicional 

 estilo indirecto 

 vocabulario: obxectos da casa, a casa, obxectos relacionados co deporte, deporte, ingedientes 

e sabores, comidas. 

 pronomes relativos 

 some/any e compostos 

 verbos modais, comparativa de adxectivos 

 like + xerundio 

 vocabulario: tecnoloxía, verbos, crime, adxectivos,arte, descipcións de obras de arte. 

 

 

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disyunción (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). 

- Relaciones 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 (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + 

Adv.). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 

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

- Expresión da modalidade: factualidad (declarative sentences); capacidade (can; be able); 

posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); 

obrigación (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 calidade (e. g. pretty good; 

much too expensive). 

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

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

direction, origin and arrangement). 



470 

- 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). 

 

 

 

 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

- Identificación persoal; 

-Vivenda, fogar e contorna; 

-Actividades da vida diaria; 

-Familia e amigos; 

-Traballo e ocupacións; 

-Tempo libre, lecer e deporte; 

-Viaxes e vacacións; 

-Saúde e coidados físicos; 

-Educación e estudo; 

-Compras e actividades comerciais; 

-Alimentación e restauración; 

-Transporte; 

- Lingua e comunicación; 

-Medio ambiente, clima e contorna natural; 

-Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

 

 

 

7.3 INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE  AVALIACIÓN 
 

 

7.3.1 Instrumentos de avaliación 
 

Neste apartado pretendemos establecer os intrumentos máis adecuados para coñecer a informar da 

progresión do aprendizaxe do alumno/a e determinar qué alumnos adquiriron os coñecimintos 

necesarios para poder aprobar . Polo tanto, a función  destes instrumentos constata e/ou certifica a 

adquisición duns coñecimentos ao terminar unha unidade de traballo, ou periodo de tempo. Servirán, 

pois, para recoller mellor e maior cantidade de información do alumnado. 

 

INSTRUMENTOS: 

a) Observación directa na aula, Conversacións e diálogos, Preguntas de exploración. 

b) Probas escritas tipo test ou de desenrolo. 

c) Probas de audición 

d) Portfolio e fichas de autoavaliación e coavaliación 

e) Tarefas escritas: Exercicios e prácticas realizadas en clase.Tarefas realizadas fora da clase 

f) Observación de libreta/carpeta /caderniño dixital (para 1ºESO) 

g) Utilización de rúbricas para avaliar a producción oral e escrita do alumnado. 
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7.3.2 Procedementos de avaliación 

 
Neste apartado, o departamento pretende dar resposta á pregunta de : Como avaliar?, é dicir, que 

técnicas e procedimentos usarei para avaliar e os propósitos que perseguimos ao avaliar. 

A comenzos de curso realizaremos unha avaliación inicial en tódolos grupos co obxectivo de avaliar 

tanto o nivel de coñecemento da materia, como calquera problemática individual que puidese haber 

entre o alumnado.Esta avaliación inicial realizarase nas primeiras semanas do curso. 

Haberá tres avaliacións no curso. 

Faremos un control despois de cada unidade didáctica rematada sempre que sexa posible. 

En cada avaliación realizaremos alomenos un control máis unha proba de avaliación que incluiría as 
unidades dadas. Debido a que os contidos son progresivos, calquera contido dado ao longo do curso 

podería ser obxecto de avaliación nos exames da 2ª, 3ª ou avaliación final. 

En 1º e 2º da ESO faranse so probas ao final de cada unidade, incluíndo sempre en cada unha un repaso 

das unidades anteriores. E para avaliar a aprendizaxe de verbos irregulares, faranse quicenalmente  

probas escritas nas que se pedirá a memorización  da listaxe  e a súa aplicación en frases sinxelas; tamén 

se farán probas orais nas que se avaliará a pronuncia dos verbos en pasado (tanto regulares como 

irregulares). 

Para avaliar o traballo diario e tarefas encomendadas, cada profesor fará un seguimento do seu 
alumnado. Pediremos alomenos unha vez á semana que o alumnado nos mostre os deberes e 

tomaremos nota nunha matriz que pode ser en papel ou en formato dixital. 

Para controlar os traballos encomendados, o alumnado terá un tempo máximo para a súa realización, 

despois do cal, cada profesor solicitará a súa entrega e se tomará nota no caderno ou matriz que cada 

profesor utilice. 

O profesorado que o estime oportuno poderá realizar unha avaliación do desenrolo das clases, 
actitudes persoais, seguimento da aprendizaxe, materiais e programación de aula. 

A través de rúbricas con respecto ao material, información persoal e actitudes do alumnado 

tentaremos coñecer as necesidades globais e individuais. Os resultados de dita avaliación serviranlle 

ao seminario para orientarnos sobre os intereses, motivacións, problemas, necesidades, actitudes e 

punto de vista dos alumnos/as e así poder facer un seguimento integral e individual de cada un/unha 

deles/as. 

Segundo os resultados da avaliación, o departamento como conxunto e cada profesor/a 
individualmente proporá as solucións pertinentes para tentar solventar os problemas detectados. 

 

      

7.4 Criterios de cualificación e promoción 

 

1º E 2º ESO 

 

1- NOTA  DAS AVALIACIÓNS 

 

A nota de cada avaliación será a suma dos apartados 1.1. e 1.2 que a continuación se especifican: 
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1.1- VALORACIÓN DE DEBERES E TRABALLO DE AULA 

Seguiranse os seguintes criterios : 

A. Revisión de deberes e cadernos(en papel ou dixital): 1 punto. 

B. Traballo na aula a  nivel individual e en grupo : 1 punto. 

Pedirase ao alumnado que participe da valoración do traballo en equipo (traballo cooperativo) 
utilizando como instrumento de avaliación unha rúbrica na que se analice a rendibilidade do 

alumnado en canto á participación e a actitude dentro do equipo e na interacción co grupo-

clase. 

Este apartado contará un 20 % da nota en cada avaliación. 

1.2- PROBAS ESCRITAS E REDACCIÓNS 

Este apartado contara un 80 % da nota final  da avaliación. 

Os aspectos a avaliar e as súas correspondentes porcentaxes son os seguintes: 

A. Grammar : 30% 

B. Vocabulary: 30 % 

C. Reading comprehension: 15%. 

D. Writing: 15% 

E. Oral: 10% 

Procurarase facer polo menos dous exames por avaliación para saber  o nivel de coñecementos do 
alumnado en vocabulario e en gramática; aparecerá indicado o valor de cada apartado e de cada 

exercicio. Obterase a media aritmética das notas de cada exame. O contido dos verbos irregulares en 

pasado se incluirá no apartado de gramática: o resultado das probas quincenais de verbos irregulares 

farán media coa puntuación obtida no apartado de gramática dos exames das unidades. 

As probas de comprensión lectora (Reading) se procurará facelas en sesións diferentes ás dos exames 

de gramática e de vocabulario; se traballará en textos adaptados aos contidos desenvolvidos. 

Para valorar o apartado de expresión escrita (Writing), deseñaranse actividades de composición  
descritivas, narrativas  e de diálogos que o alumnado terá que realizar en clase ou como traballo de 

casa. 

Para valorar o apartado de comprensión e expresión oral (Oral) se realizarán tests de comprensión 

(Listenings) e exercicios de lectura. Tamén se valorará o traballo oral en diálogos e exposicións para 

o que se utilizarán rúbricas para que tanto a profesora como o alumnado poda avaliar as actividades. 

Contaranse tamén neste apartado as probas orais de verbos mencionadas no apartado 7.3.2. 

É condición necesaria para o aprobado na materia que neste apartado 1.2 de probas escritas e 
redaccións o alumnado teña un mínimo de 4; en caso contrario, non se poderá  conseguir o 5 sumando 

a unha nota inferior a 4 o resultado obtido no apartado 1.1 de valoración de deberes e traballo de aula. 
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2- NOTA FINAL DE CURSO: 

 

En condicións normais de ensino presencial a 1ª e 2ª  e 3ª avaliación  contarán un 20, 30 e 50%  

respectivamente. A nota final será o resultado da ponderación das 3 avaliacións. Estas porcentaxes 

xustifícanse por ter contidos progresivos.   

 

3º E 4º ESO, 3º PMAR 
 

NOTA DAS AVALIACIÓNS 

A nota de cada avaliación calcularase segundo o establecido nos puntos 1 e 2. 

1- VALORACIÓN DE TAREFAS, ACTITUDE E ESFORZO (1 punto) 

Deberes e tarefas, actitude e esforzo: contará un 10 % da nota en cada avaliación. 

2- PROBAS ESCRITAS E / OU ORAIS (9 puntos) 

Contan o 90% da nota. Faranse controis e /ou proxectos, e exames de avaliación coas seguintes 
porcentaxes.  

Controis e/ou proxectos: 30% 

Exames avaliación: 60% 

En cada exame de avaliación, haberá os seguintes apartados coa seguinte ponderación: 

Gramática (grammar) : 30 % 

Vocabulario (vocabulary): 30 % (Inclúe fonética) 

Comprensión escrita (reading): 15% 

Expresión escrita (writing): 15% 

Comprensión oral (listening) e/ou expresión oral (speaking): 10% 

No exame aparecerá por escrito o valor de cada apartado e de cada exercicio. 

 

NOTA FINAL 

 

En condicións normais de ensino presencial a 1ª, 2ª e 3ª avaliación contarán un 20%, 30% e 50%  

respectivamente. A nota final será o resultado da ponderación das 3 avaliacións. Estas porcentaxes 

xustifícanse por ter contidos progresivos.   
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7.4.1 Criterios de cualificación do alumnado pendente 
 

O alumnado da ESO que pasara de curso sen superar a área de inglés terá que realizar uns cadernos 

de repaso e reforzo facilitados por cada profesor/a que lle imparte aulas neste curso e que lle será 

recollido e corrixido por dito profesor. NO CASO DE QUE DECIDA NON FACER PROBAS 

ESCRITAS, CUALIFICARASE POLOS TRABALLOS E NIVEL ACADADO NO CURSO NO 

QUE ESTEA MATRICULADO NO PRESENTE ANO ACADÉMICO. 

 

VALOR DE CADA APARTADO: 

 

A. TRABALLOS/CADERNIÑOS, ACTITUDE E ESFORZO: 20% NOTA. 2 PUNTOS SOBRE 10. 

B. EXAMES ESCRITOS E / OU ORAIS (OPCIONAL): 80% NOTA. 8 PUNTOS SOBRE 10. 

 

O profesorado entregaralle ao alumnado 3 caderniños ao longo do curso, 1 por cada avaliación. 

 

NOTA DAS AVALIACIÓN: 

 

A nota de cada avaliación será a suma das tarefas anteriormente mencionadas, máis a nota das probas 

escritas. Se o profesor/a decide non facer proba escrita, o traballo contará o 100% da nota. 

 

NOTA FINAL: 

En condicións normais de ensino presencial a 1ª, 2ª e 3ª avaliación contarán un 20%, 30% e 50%  

respectivamente. A nota final será o resultado da ponderación das 3 avaliacións. Estas porcentaxes 

xustifícanse por ter contidos progresivos.   

 

7.5 Proba extraordinaria de xuño 

1º e 2º E.S.O  

O exame se valorará nun 100%. 

Na proba extraordinaria se incluirán preguntas para valorar os apartados de gramática, vocabulario, 
comprensión escrita, expresión escrita e comprensión oral na porcentaxe seguinte: 30%, 30%, 15%, 

15% e 10%.  

3º ESO, 4º ESO, 3º PMAR 

A proba escrita valorarase nun 100%. O profesorado poderá recomendarlle ao alumnado realizar 
algún traballo ao longo do verán e facilitaralle dito material. O alumnado poderá realizalo 

voluntariamente. En ningún caso se lle valorará a realización do traballo na nota da proba 

extraordinaria. 

 

A proba extraordinaria contará coas mesmas seccións que os exames realizados durante o curso, salvo 

a proba de comprensión oral (listening) e/ou expresión oral (speaking), que non se incluirá. O 10% 

desta parte repartirase equitativamente entre as seccións de vocabulario e expresión escrita. En 

consecuencia, a ponderación do exame na convocatoria extraordinaria será a seguinte: 

 

Gramática (grammar): 30% 

Vocabulario (vocabulary): 35% (Inclúe fonética) 

Comprensión escrita (reading): 15% 

Expresión escrita (writing): 20% 
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8. EDUCACIÓN EN VALORES E TEMAS TRANSVERSAIS 

      

En Educación Secundaria Obrigatoria, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendimento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en toas as materias. 

 Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os valores inherentes ao 

principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

 Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a 

xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 

humanos, o respecto ao home e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o 

rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto 

e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 

violencia. 

 Fomentarase a prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

 Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 

 Incorporaranse elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sustentable e o 

medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e malos tratos ás persoas 

con discapacidade, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías 

da Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

 Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permita 

afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o 

sentido crítico. 

 Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do 

comportamento xuvenil. 

 Potenciarase a educación e a seguridade viaria. 

 

VALORES E ACTITUDES 

 Educación e respecto na lingua estranxeira. 

 Esforzo co vocabulario e estruturas novos. 

 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe, 

etc. 

 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira 

 Escoita atenta e mostrando seguridade 

 Uso da lingua estranxeira na clase 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 

Os temas transversais que poden aparecer en diversas partes do currículo, non están unicamente 

relacionados co “saber sobre” senón tamén co “saber como comportarse” na sociedade. 

 

O material co que se traballa integra todos estes elementos no proceso de aprendizaxe, de maneira 

que dunha ou outra forma, xa sexa no tema da unidade ou nas tarefas específicas, en todas as unidades 

trátanse temas relacionados coa educación moral e cívica, a educación ambiental, a educación para a 

tolerancia, a educación para a igualdade de ambos os sexos, a educación para a saúde e a educación 

para o lecer tal como detállase a continuación: 
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A atención á diversidade na aula faise tendo en conta os tres seguintes elementos como punto de 

partida. 

 

A capacidade para aprender 

 

Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. Partimos da base de que todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo, sempre que sigan un ritmo sostido de traballo, que pode ser diferente para 

cada un. Consideramos este aspecto tanto na investigación inicial coma en todo o desenvolvemento 

do curso, segundo se manifesta nas actividades ao incluír un repaso continuo de estruturas e de 

vocabulario e diferentes grados de dificultade. Tamén se lle proporciona aos alumnos tarefas de 

reforzo e ampliación segundo as necesidades individuais e se lles adaptan os tempos de realización 

das tarefas cando é preciso. Para facilitar a adquisición de novas aprendizaxes, intentamos facer uso 

do traballo colaborativo en grupos heteroxéneos e a titoría entre iguais sempre que as condicións o 

permiten. 

 

A motivación para aprender e os intereses do alumnado 

 

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 até ese momento. En moitas ocasións, a 

motivación está directamente condicionada polo ambiente e polo contexto no que os alumnos se 

desenvolven. 

 

Nas nosas aulas temos en conta estes factores para seleccionar  temas que fan posible a implicación 

emocional dos alumnos/as, dado o noso convencemento de que cando se apela ao que directamente 

lles afecta e lles interesa, a resposta ante o estimulo está asegurada. Ademais, levouse a cabo unha 

selección de funcións, co fin de que as poidan poñer en práctica nun futuro próximo en contexto reais, 

tales como as necesarias para escribir correos electrónicos, manter conversacións coa xente da súa 

idade doutros países, etc. 

 

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. Algún alumno/a pode reaccionar moi 

rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para asimilar unha idea, mentres que outro/a 

pode traballar máis a conciencia e aprender máis amodo conseguindo o mesmo resultado.  

 

Pensando nos diferentes estilos e niveis de desenvolvemento das capacidades de aprendizaxe, 

deseñáronse varios tipos de actividades que dan cabida aos distintos estilos de aprendizaxe, 

enmarcadas nunha secuencia de estratexias para que desenvolvan a súa autonomía en cada destreza 

comunicativa. Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas, incluíronse táboas e exercicios para 

aprender e repasar a gramática punto por punto, e tamén unha ampla repetición e práctica en distintas 

situacións para aqueles alumnos/as que non usen tanto o estilo analítico cando aprenden. 

 

Finalmente, cómpre destacar unha das maiores medidas de atención á diversidade que se aplican no 

IES Pazo da Mercé: os Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Neste curso académico 

2021/2022 estará en vigor soamente en 3º de ESO. Este programa está dirixido preferentemente a 

aqueles alumnos e alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables a 

falta de estudo ou esforzo. Nestas aulas traballarase de xeito máis individualizado co alumnado para 

que logren asimilar os contidos do curso. 
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10. TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA 

      

Co obxectivo de fomentar a lectura, traballamos co alumnado as seguintes técnicas a traves de lecturas 

comprensivas, artigos, libros, textos sacados da internet, etc. Hai diferentes estilos de lectura para 

diferentes situacións. Dependendo do propósito da lectura adoptaranse diferentes técnicas: 

 

1. Skimming> usase para identificar a idea ou ideas principais do texto. Usamos esta técnica cando 

queremos comprobar que algún artigo pode ser de interés para o propósito da lectura que temos 

 

2. Scanning> e unha técnica que usamos habitualmente cando buscamos un teléfono na guía, unha 

palabra no diccionario, etc.Tamén se utiliza cando encontramos un recurso que determine se nos vai 

servir para respostar as nosas pesquisas ou non. 

 

3. Aconsellar que o alumnado no se fale a se mesmo cando lee porque ralentiza a velocidade da 

lectura. 

 

4. Ler por cláusulas comprensivas en vez de palabra por palabra para unha mellor comprension. 

 

5. Non releer as mesmas frases unha e outra vez. Este hábito menoscaba a comprensión lectora en 

vez de axudar a comprension. 

 

6. Adaptar a lectura ao tipo de texto que imos ler. Non debemos aplicar a mesma velocidade e atencion 

a un ensaio ca un poema. En funcion do tipo de lectura que vaiamos encarar, deberemos adecuar o 

nosa velocidade e tecnica de lectura. 

 

O departamento de Inglés traballa con diferentes materiais escritos, como libros de lectura específicos 

en 3º e 4º da ESO, e practica as técnicas de lectura anteriormente descritas case a diario colaborando 

co plan lector e integrándoas no mesmo. 

 

 

11. TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC 

  

 

A incorporación xeneralizada ao sistema educativo das Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

(TIC), que terán en conta os principios de deseño para todas as persoas e accesibilidade universal, 

permitirá personalizar a educación e adaptala ás necesidades e ao ritmo de cada alumno ou alumna. 

 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental para producir o 

cambio metodolóxico que leve a conseguir o obxectivo de mellora da calidade educativa. Así mesmo, 

o uso responsable e ordenado destas novas tecnoloxías por parte dos alumnos e alumnas debe estar 

presente en todo o sistema educativo 

 

Os alumnos e alumnas son persoas do século XXI e non poden estar afastados do coñecemento das 

tecnoloxías propias deste século; así pois, tamén vai aprender a utilizar, de forma responsable, as 

posibilidades que as Tecnoloxías da Información e a Comunicación ofrécenlles para a adquisición de 

destrezas na área de Lingua Estranxeira. 

 

Dende o curso 2010/2011 o noso centro participa no proxecto Abalar, que actualmente segue en vigor 

en 2º de ESO. No curso 2021/2022 o alumnado de 1º de ESO incorpórase a Edixgal na materia de 

Inglés, polo que a dixitalización deste grupo será potenciada de xeito considerable. Dun xeito paralelo 
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a materia dispón dun curso na aula virtual para cada grupo, onde os alumnos levan a cabo as diferentes 

tarefas propostas durante o curso. 

 

O departamento de Inglés conta co libro dixital proxectable de todos os niveis, que  se emprega cada 

día nas aulas. Cómpre lembrar que se seguirá traballando co libro tradicional en papel 

simultaneamente (agás no caso de 1ºESO)  e o alumnado irase adaptando gradualmente á metodoloxía 

dixital a medida que se avance no curso. Por exemplo, no caso de 1º de ESO este grupo traballará a 

maiores cun caderno de exercicios en versión dixital por primeira vez no curso 2021/2022.  

 

 

 12. CONSECUENCIAS DA PANDEMIA COVID-19 NO PROCESO                 

ENSINO-APRENDIZAXE 

 

 

12.1 Metodoloxía e avaliación a seguir en caso dunha situación de ensino non 

presencial 
 

En relación ao alumnado que non poida acudir ao centro por razón da especial circunstancia que se 

vive, parece conveniente diferenciar dúas posibles situacións: 

 

A) Ausencia parcial do alumnado por COVID. 

B) Confinamento preventivo de todos os integrantes dun ou varios grupos de alumnado por COVID 

(a duración do período dependería do que establezan as autoridades sanitarias e educativas). 

   

No departamento de inglés levarase a cabo o seguinte protocolo de actuación: 

 

No suposto A o alumado confinado atopará unha sección concreta na aula virtual con instrucións 

específicas. Nesta sección detallarase unha vez por semana as partes da materia e as actividades que 

se viron en clase ao longo desa semana, así como os recursos necesarios (documentos, audios, 

enlaces...) e as tarefas que se marcaron para a súa realización en casa. O/A estudante en confinamento 

deberá presentar a través da aula virtual as tarefas no prazo indicado para que a docente poida realizar 

o seguimento oportuno. Mentres dure o confinamento, estudante e docente manteranse en contacto a 

través dos servizos de mensaxería da aula virtual e, de ser preciso, tamén a través de videochamadas 

con Webex. 

 

No suposto B respectarase o horario de clases estipulado no horario do alumnado e profesorado. Á 

hora correspondente, tanto estudantes como docente utilizarán Webex para se pór en contacto e que a 

docente poida impartir a clase (e realizar o seguimento do alumnado) a través de videoconferencia. 

 

En caso de que existise alumnado en situación de vulnerabilidade tecnolóxica, é dicir, que neste caso 

tivese problemas á hora de poder realizar videochamadas, o profesorado procedería como se detallou 

no suposto A, e establecería contacto co alumnado confinado por medio dos servizos de mensaxería 

da aula virtual ou correo electrónico. 

 

A avaliación no caso de ensino non presencial será o resultado da media aritmética das notas resultantes 

da entrega de tarefas (corrección e entrega en data) e, se a docente decide facer probas online, estas tamén 

sería tidas en contas para facer dita media. 
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As Neves, a 15 de setembro de 2021 

 

  Asinado: 

 

 

Liliana Domínguez Fernández 

Xefa do Departamento de Inglés do IES Pazo da Mercé 


