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DESCRICIÓN DA IDENTIDADE DO CENTRO 
 

 

1. ADECUACIÓN   DOS   OBXECTIVOS   AO   CONTEXTO   E   ÁS   CARACTERÍSTICAS   DO 

ALUMNADO. 

 

1.1 Contexto sociocultural e características do alumnado. 

 

O IES Pino Manso atópase situado no espazo urbano da vila do Porriño, nunha zona industrializada que comezou a 

fraguarse a finais do século XIX coa apertura en 1881 da liña do ferrocarril Ourense –Vigo. A case totalidade do 

alumnado da ESO procede da zona urbana da vila do Porriño e das parroquias de Atios e Cans. Nos cursos de 

bacharelato a procedencia amplíase a parte das parroquias do termo municipal e aos concellos veciños, en especial 

Mos e Salceda de Caselas. O alumnado da ESO procedente das parroquias citadas emprega o transporte escolar. 

Pirámide de tipo regresivo, que amosa unha poboación envellecida, froito dunha natalidade baixa e unha esperanza 

de vida alta, se ben, no tramo de 0 a 4 anos percíbese unha lixeira recuperación da natalidade. 
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Pirámide de tipo regresivo, que amosa unha 

poboación envellecida, froito dunha natalidade 

baixa e unha esperanza de vida alta, se ben, no 

tramo de 0 a 4 anos percíbese unha lixeira 

recuperación da natalidade. 

 

 

No ano 2013 a poboación do Concello do Porriño ascendía a 19.908 habitantes, dos que 9.569 eran mulleres e 9.339 

homes. Dese total, 1.195 situábanse no tramo entre 10 e 19 anos. A maioría da poboación activa traballa nos 

sectores secundario e terciario.  

 

A industria, beneficiada coa chegada do ferrocarril, comeza a consolidarse nas primeiras décadas do século XX, coa 

inauguración en 1928 do matadoiro de MARUCOGA (hoxe Frigolouro-Coren) e coa constitución en 1939 de Zeltia 

S.A., a primeira gran empresa química galega. O Instituto Nacional de Bacharelato, así se chamaba o noso centro, 

inicia a súa vida en 1966 nese escenario de progresiva industrialización. O edificio levantouse por iniciativa dun 

grupo de entusiastas porriñeses vinculados a estas e outras empresas de José Fernández López, que apoiou 

economicamente a iniciativa, tanto na adquisición do terreo, como no proceso construtivo. 
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O crecemento industrial mantívose no tempo para incrementarse coa concesión na década de 1960 do 

“Polo de Desarrollo Industrial de Porriño”, que xerou o polígono das Gándaras. Tempo despois 

complementouse con outro gran espazo industrial: o polígono da Granxa. No ano 2012 no termo municipal 

estaban instaladas 38 empresas de máis de cincuenta empregados cada unha. Delas cinco tiñan máis de 250 

asalariados. Cun numero de empregados que varía entre dez e cincuenta existían 161 empresas e con 

menos dez un total de 1.441. De todas elas, un 70% dedícanse ao sector servizos, un 16% á industria e un 

14% á construción ou similares. 

 

 

A maioría do alumnado da ESO procede do núcleo urbano do Porriño e das parroquias 

de Atios e Cans. No bacharelato a orixe é máis variada, ampliándose ás parroquias do 

termo municipal e concellos de Mos e Salceda de Caselas. 

O concello conta cun número elevado de inmigrantes, computándose no ano 2013 un total de 

1.137 estranxeiros. Este dato ten especial incidencia no IES Pino Manso cun porcentaxe alto de 

alumnado de procedencia foránea: Marrocos, Arxentina, Venezuela, Uruguai, Brasil, Romanía, etc. Este 

alumnado necesita unha atención especial, sobre todo o procedente dos países do leste de Europa e 

Marrocos, posto que o coñecemento das linguas galega e castelá é nulo. Necesitan tamén apoio para 

integrase educativa e socialmente na comunidade escolar, como máis adiante se detalla. 

Nos últimos anos son evidentes os efectos da profunda crise económica, que afectou a diversas 

empresas, en especial ás relacionadas co granito, dada a súa relación co mundo da construción. En 

setembro de 2014 o número de desempregados era de 2.315 persoas, das que un 7% son menores de 25 anos. 

Do total de parados, un 57 % son mulleres e un 43 % homes. A maioría da poboación parada procede do 

sector servizos (56, 3%) e outra parte importante da 

industria (21,3 %) e da construción (9,7%). Con todo, en setembro de 2014 os municipios do Porriño 

(15,4 %) e Mos (17,8%) presentan unha taxa da paro inferior aos da contorna, incluída a cidade de Vigo
1
 

 

1.1.1. Obxectivos xerais adaptados ao contexto do centro. 

Tendo en conta as particularidades do centro e as circunstancias sociais, culturais, económicas do noso 

alumnado, fíxase como obxectivos xerais. 

 Propiciar unha convivencia tolerante, respectuosa, democrática e participativa entre todos os 

membros da comunidade educativa. 
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 Potenciar un clima de cálida acollida ao alumnado de nova incorporación, en especial ao 

inmigrante, co fin de facilitarlle unha rápida integración no centro e na vida social exterior. 

 Progresar no uso da lingua galega, como un ben cultural propio da nosa comunidade. 

 Acrecentar o desenvolvemento da personalidade e capacidades individuais do alumnado. 

 Potenciar  o  traballo  en  grupo,  a  colaboración  entre  o  alumnado  e  a  aprendizaxe 

cooperativa. 

 Fomentar hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade do alumnado. 

 Incrementar o uso de novas tecnoloxías da información e comunicación que lle permitan ao 

alumnado progresar autonomamente e ir construído o seu coñecemento. 

 Desenvolver as capacidades creativas e espírito crítico. 

 Establecer programas de corrección e prevención de dificultades, a partir do estudio dos resultados 

educativos e das probas de diagnóstico. 

 Potenciar a comprensión das Normas de Convivencia, como documento que permite mellorar a 

vida cotiá no centro en todos os seus aspectos. 

 Fomentar o respecto e igualdade de dereitos e deberes entre alumnas e alumnos. 

 Adoptar   medidas   formativas,   xustas   e   equitativas,   na   corrección   de   faltas   de 

comportamento. 

 Fomentar a participación e colaboración de todos os membros da comunidade educativa. 

 Fomentar accións e hábitos de hixiene persoal e limpeza do centro como valor singular da educación 

medioambiental e do respecto do traballo alleo, en especial dos servizos de limpeza. 
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PROFESORADO 

 

 Mª Carmen Garcia Martín, xefe de departamento, profesora de inglés. Lic. en Filoloxía Xermánica, Sección 

Inglés. 

 

Ángeles  Gonzalvo Imaz, profesora de inglés. Lic.en Filoloxía Xermánica, Sección Inglés. 

 

Olga Comesaña Lis, profesora de inglés. Lic. en Filoloxía Xermánica, Sección Inglés. 

 

Mª Teresa Troncoso Lago, profesora de inglés. Lic. en Filoloxía Xermánica, Sección Inglés. 

 

 As reunións de departamento celebraránse todos os xoves  de 12.:50 a 13:40. 

 

 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), modificada pola Lei 8/2013, 

de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), as particularidades do currículo 

desenvolvido para a Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as 

esixencias e necesidades cada vez máis pluriculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices establecidas 

polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para as linguas, son claves significativas que 

quedan reflectidas no proxecto Switch. 

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde os alumnos aprenden inglés a través de actividades 

motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira inconsciente e natural a adquisición da lingua 

estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha 

lingua estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun mundo externo do que 

todos formamos parte responsable, promóvese a interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta 

cara ás normas e ós valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño 

curricular para a etapa da Educación Secundaria. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas competencias 

marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é lóxico, na competencia en comunicación lingüística, e 

facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no proceso de 

aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual e as TIC traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo 

terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de oportunidades, a non 

discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, a 

prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, 

racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os 

riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e 

catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada, a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 
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Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a globalización, que practicamente 

esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo 

directamente nos alumnos á hora de aprender, de comunicarse ou de executar unha tarefa, elementos que se 

converteron nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, non só na etapa á que fai 

referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se produza a aprendizaxe, 

atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e expectativas de cada alumno e á busca do 

desenvolvemento do talento de cada un deles. Así mesmo preparará e organizará o traballo, axudando no 

desenvolvemento do mesmo; coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á cultura 

inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á creatividade, participando de maneira 

activa e reflexiva, e tratando os erros coma sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe participar de 

maneira activa no seu proceso de aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser da 

educación.  

Currículo 

A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa 

recolle no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os 

procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o alumno debe alcanzar 

ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensinanza-aprendizaxe intencionalmente 

planificadas con tal fin. 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de cada ensinanza e 

etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes que contribúen ó 

logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de competencias. 

Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e módulos en función das 

ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que participe o alumnado. 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do 

traballo dos docentes. 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada 

ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que se quere valorar, o que o alumnado debe 

lograr, tanto en termos de conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se 

pretende lograr coa materia. 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de avaliación que permiten 

definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en 

cada materia. Deben permitir graduar o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e 

avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables. 
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Obxectivos 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar, preparando ós 

alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe ó 

tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país atópase comprometido como membro da Unión 

Europea no fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da 

Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a 

aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a 

valoración da competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a 

elaboración do currículo da área. 

 

O currículo básico establece que a Educación Secundaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as 

capacidades que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ós demais, practicar 

a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

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

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquier outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supongan discriminación entre homes e mulleres, así́ como calquera manifestación 

de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, 

así́ como rexeitar a violencia, os prexuizos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 

pacificamente os conflitos. 

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

novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación. 

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

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 

persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

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

e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demás, así como o 

patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que ralizaran aportacións importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
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m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os 

hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

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

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio natural, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

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

participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ó exercicio deste dereito. 

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

identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona. 

 

 

 

Tamén incluímos os principios didácticos da aprendizaxe cooperativa  que se está a implementar no noso 

centro. 

 

Principios Didácticos  o introducción  

 

O alumnado non debe só desenvolver actividades e ensino-aprendizaxe mediante a resolución individual de 

tarefas, ou interactuar exclusivamente co profesor/a, senón que tamén debe interactuar cos compañeiros e 

compañeiras, pois o desenvolvemento das aprendizaxes dentro dunha estrutura cooperativa potencia as 

sinerxías e incrementa en xeral o nivel de competencia que acadan en promedio os membros do grupo. 

Ademais, o traballo conxunto e organizado de todos os actores implicados no proceso actúa de garante para que 

afloren nun ambiente propicio as singularidades persoais, educativas e culturais de cada un dos membros do 

grupo, nun modelo de escola inclusiva que a todos/as acolle e lles dá voz, atendendo as súas necesidades reais, 

nun contexto enriquecido pola diversidade e a multiculturalidade. 

Co aprendizaxe cooperativa vamos na procura de que o alumnado aprenda máis e mellor, saiba solventar 

conflitos en grupo e desenvolva as habilidades sociais que precisa para integrarse na sociedade como mebro de 

pleno dereito. Ademais de contidos propios das áreas curriculares, entenderá  os mecanismos e estratexias que 

interveñen no seu propio aprendizaxe (para que poida regulalo e lograr autonomía no proceso).  Colaborando, as 

tarefas cobrarán sentido e significado para todos os alumnos/as, e favorece o clima de traballo e que recoñezan o 

papel que xogan na consecución de obxectivos as achegas dos outros/as.. 

 

 

 

Competencias Básicas 

As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), modificada pola Lei 

8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), as particularidades do o 

alumnado tales como a competencia social e cidadá, a competencia en comunicación lingüística, a 

competencia para aprender a aprender e o logro progresivo de autonomía persoal e desenvolvemento da 

iniciativa propia, como metas a conseguir, levan aparelladas o desenvolvemento de hábitos, destrezas e 

habilidades que dificilmente poden poñerse en práctica no marco dunha estrutura de aprendizaxe 

individualista e competitiva no seo da aula. 

Gran parte das destrezas e valores que conducen ao logro das devanditas competencias requiren, 

ineludiblemente, do desenvolvemento de actividades colaborativas e cooperativas nas que os/as 

alumnos/as poidan coñecerse, valorarse e demostrarse respecto polas diferenzas, recoñecer a igualdade de 

dereitos e obrigas, adquirir control sobre os pensamentos, emocións e condutas, comunicarse en diferentes 

contextos, comprender e relacionarse coa realidade natural e sociocultural do seu contorno, convivir no seo 
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do equipo-aula-grupo-comunidade educativa, participar na procura do propio interese e no beneficio do 

colectivo, asumir compromisos e responsabilidades coas persoas coas que comparte a súas aprendizaxes, e 

ser quen de resolver conflitos e establecer acordos mediante o diálogo e tomar decisión consensuadas de 

xeito democrático nun contexto diverso e plural. 

 

 

Metodoloxía  

Na procura de que o desenvolvemento de moitas das actividades propostas evolúa cara a un modelo de ensino-

aprendizaxe de carácter eminentemente cooperativo, adicaremos (tras coordinarnos co titor/a) algunhas das 

sesión iniciais a desenvolver actividades que promovan o coñecemento dos alumnos/as e a súa cohesión grupal.  

Ocasionalmente, en sesións posteriores, sempre que a convivencia o faga necesario, ou a incorporación/ausencia 

de alumnado o reclame, podemos repetir actividades de cohesión que se adapten ás necesidades da aula.  

Trala toma de contacto alumnos-alumnas-profesor/a e a avaliación inicial do alumnado por parte do 

profesorado, coordinados polo titor/a, estableceránse  equipos de traballo, heteroxéneos e estables, que se 

manterán en todas as materias nas que os departamentos programan traballo cooperativo. 

Na concreción da programación de aula a desenvolver para o tratamento das diferentes unidades didácticas ou 

temáticas, incluiremos estruturas simples de traballo cooperativo, tanto ao inicio, como no decurso do 

tratamento dos contidos, e mesmo co carácter de finalización ou resume. 

Nembargante, non nos limitaremos a que o alumnado coopere para aprender, se non que tamén atenderemos a 

que aprendan a cooperar, proporcionándolles ferramentas para que fixen os seus obxectivos, regulen o 

funcionamento dos equipos e as formas de participación, e autoavalien o grao de participación e compromiso 

asumido polos seus componentes (plans de equipo, revisións dos plans de equipo, cadernos de equipo,…). 

 

Obxectivos Xerais ( Hacen referencia a capacidades, habilidades, destrezas.. relacionadas con el 

aprendizaje cooperativo ) 

- Coñecerse, a sí mesmos e aos demais. 

- Valorar e mostrar respecto, tanto cara a sí mesmos como polos 

outros/as (mellorando a estima propia e establecendo relación 

de empatía cos compañeiros/as). 

- Comunicarse en diferentes contextos: conversar, escoitar, 

expoñer as ideas propias, dialogar, comprender o punto de vista 

alleo, respectar ideas diferentes ás propias e telas en conta, 

argumentar, amosar espírito crítico,… 

- Comprender a realidade (entorno natural e sociocultural no que 

se desenvolve) 

- Convivir en termos razoables, propiciando a aceptación, 

interiorización e cumprimento das normas, gozando dos 

dereitos e comprometéndose coas obrigas, tanto nos equipos de 

traballo, como no grupo-aula, no centro ou como membro 

dunha sociedade plural. 

- Participar, achegando a súa contribución individual tanto polo 

seu propio interese como polo beneficio do grupo. 

- Ter iniciativa propia e progresar cara á consecución dun nivel 

de autonomía crecente tanto nas relacións e habilidades sociais 

como no autoregulamento e xestión dos propios procesos de 

aprendizaxe. 
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- Asumir compromisos e responsabilidades. 

- Establecer acordos mediante a negociación e o diálogo. 

- Participar na toma de decisións consensuadas de xeito 

democrático, como e desexable na sociedade actual, plural e 

diversa. 

Avaliación 

Instrumentos de avaliación 

- A observación diaria do traballo dos equipos na aula. 

- As memorias das tarefas elaboradas polos equipos, que 

reflicten os resultados. 

- Os Plans de Equipo, as revisións e os cadernos de Equipo 

 

Criterios de Avaliación 

As actividades desenvoltas mediante estruturas de aprendizaxe cooperativa serán avaliadas o mesmo que o 

resto de actividades de aprendizaxe. Segundo o tipo de estrutura de que esteamos a falar, a avaliación pode 

corresponderse cunha avaliación inicial e ter por finalidades facer agromar os conceptos previos, valorar a 

idoneidade e eficacia do proceso de aprendizaxe elixido para deste xeito poder regulalo , ou determinar o grao 

de consecución de obxectivos que logra o alumnado e cualificar a implicación, o esforzo e os resultados que 

conseguen. 

Segundo o tipo de estrutura empregada, poderemos en ocasións vincular unha dobre cualificación, que por unha 

banda recoñeza o esforzo individual e por outra cuantifique os logros do equipo en conxunto. Pola contra, con 

outras estruturas, a cualificación otorgada será a mesma para todos os compoñentes do equipo, destacando así a 

responsabilidade mutua e compartida que todos eles/as deben asumir sobre os resultados. 

En calquera caso, o peso que as cualificacións destas actividades terán no conxunto da nota de avaliación 

gardará proporción coa porcentaxe de presenza de actividades de aprendizaxe cooperativa no conxunto de 

actividades totais desenvolvidas para o tratamento dos contidos da materia avaliada. 

 

 

Atención á diversidade 

A aprendizaxe cooperativa permite unha maior e mellor atención aos intereses, necesidades, ritmos, 

capacidades e motivacións de todos e cada un dos alumnos/as, xa que: 

- Contribúe a aceptar a diversidade. 

- Favorece a participación e integración de todo o alumnado. 

- Permite axustar diferentes ritmos, capacidades e estratexias de 

aprendizaxe, nunha coexistencia que redunda en beneficio para 

todos. 
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- Incrementa a motivación e implicación do alumnado -, que 

pode desenvolver un papel máis activo nos procesos que lle 

exisen unha cooperación solidaria. 

- Mellora o clima da aula e a disposición da maioría do 

alumnado cara ao desenvolvemento das tarefas. 

- Poden participar no regulamento de proceso ao ter certo grao de 

autonomía na forma de enfrontar as actividades. 

- Dispoñen de máis recursos para enfrontar os problemas ao 

contar coas achegas dos outros, o que se traduce nunha 

redución da ansiedade cara ás actividades. 

- Melloran os rendementos académicos do conxunto. 

- Mellora a autoestima, pois todos forman parte do proceso e 

aportan segundo as súas capacidades e compromisos.  

- Desenvolven estratexias de comunicación e colaboración máis 

complexas (non só falan e dan ideas, teñen que argumentalas e 

defendelas, escoitar aos outros, ter en conta ideas alleas ou ser 

quen de refutalas con argumentos, deben respectar os turnos de 

participación e non interromperse). 

- Capacita para o pensamento crítico. 

- Adecúan os obxectivos e intereses propios aos do grupo. 

- Aprenden mecanismos de autocontrol das emocións e das 

condutas, que lles permiten madurar nas súas relacións cos 

outros/as. Favorécese así o desarrollo socioafectivo. 

- Foméntanse os comportamentos de axuda mutua e de respecto 

polo traballo alleo. 

- Educa no liderazgo compartido e na eficacia. 

- Propicia a interorización, aceptación e cumprimento das 

normas que os equipos se teñan dado para regular o seu 

funcionamento.  

- Mellora a capacidade de tomar iniciativas, planificar 

actividades e levalas a cabo. 

- Poténciase a educación en valores. 

- Valórase a importancia que os valores, as normas e o respecto 

teñen nas relacións entre persoas. 

- Permite adaptarse os  distintos niveis de competencia curricular 

e estilos da aprendizaxe presentes  en tódolos grupos  
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

TEXTOS 
 

Presentan a metodoloxía e recursos didácticos, os obxectivos, contidos, criterios e procedementos de 

avaliación, así como a atención á diversidade. 

 

1º ESO: “SMART TIME 1”, ed. EDEBÉ 

 No presente curso escolar implantouse o Libro dixital  en inglés que consta de 9 unidades.  

           Tamén se engadirá un libro de lectura graduada no segundo trimestre. 

          

 

            2º ESO : “SMART TIME 2” , ed. EDEBÉ 

 

. Contén 9 unidades didácticas que respectan os aspectos básicos contidos no Currículo  

             oficial da ESO. Empregaremos un libro de lectura adaptado ao nivel no segundo trimestre. 

            

 

3º ESO : “WAY TO ENGLISH ” , ed. Burlington Books 

- 9 unidades claramente estruturadas con tres seccións de repaso  

- Workbook  

- Language Builder que contén un glosario de vocabulario e de expresións útiles, dialogos para traducir e 

divertidas actividades centradas na práctica oral.  

- Real english for ESO 3 Website que contén xogos, exercicios e actividades na rede 

           Complementarase coa lectura dunha lectura en inglés  

  simplificado, cuxo titulo será decidido polos profesores deste Departamento. 

 
4º ESO : “WAY ENGLISH” , ed. Burlington Books 

- 9 unidades claramente estruturadas con tres seccións de repaso  

- workbook  

- Language Builder que contén un glosario de vocabulario e de expresións útiles, dialogos para traducir e 

divertidas actividades centradas na práctica oral.  

- Real english for ESO 4 Website que contén xogos, exercicios e actividades na rede 

            Complementarase coa lectura dunha lectura en inglés  

   simplificado, cuxo titulo será decidido polos profesores deste Departamento. 

 
          En todos os cursos citados  utilizaránse as gravacións que acompañan ao método. 

 
 

         1º BACHARELATO : “C0NTRAST FOR BACHARELATO 1”, ed. Burlington 

 

Contén 9 unidades didácticas divididas en subapartados segundo os contidos incluídos   

           en cada unha delas. Complétase cun Workbook que facilitará as actividades de repaso e  

reforzo que o profesor considere oportuno organizar. Determinarase a lectura de unha 

lecturaen inglés simplificado e adaptado ao nivel do curso cuxos titulos serán decididos ao  

comezo do curso polos profesores deste Departamento. Tamén se procederá ao uso  

sistemático das gravacións propias do libro de texto así como a outras que o profesor  

considere adecuados para o grupo. 

 

2º BACHARELATO : “ CONTRAST FOR BACHARELATO 2“, Ed. Burlington 

 

Este libro consta de 6 unidades didácticas totalmente vinculadas aos requisitos do exame  

de PAU desde o punto de vista gramátical e en canto refírese ao traballo de texto propio do 

nivel. Aparte dos textos que veñan no volumen citado, os alumnos recibirán unha serie de  

textos extra co obxetivo de profundar no traballo de textos. Devanditos textos serán  
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seleccionados en función dos intereses máis inmediatos dos alumnos. Presentaranse en  

versión orixinal, tal e como é o texto dos exames de PAU e presentarán unha asociación 

predominante co tipo de texto específico : narrativo, argumentativo, explicativo ou des- 

critivo. Poderán ser utilizados como textos de exames ao longo dos correspondentes  

períodos evaluador 

       
PLAN DE MELLORA: : “SMART 2” , Ed. EDEBË 

          . 

 

   FPB 1 : “ENGLISH COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I”, ed. Macmillan 

  . Libro de texto 

        . Teacher´s resource book que contén ideas para actividades extras, tests,    

  .Exercicios de repaso, reforzo e ampliación. 

  . Acceso á plataforma” Macmillan Advantage” 

 
   FPB 2 : “ENGLISH COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II”, ed. Macmillan 
  - Libro de texto 

         .-Teacher´s resource book que contén ideas para actividades extras, tests,    

  -.Exercicios de repaso, reforzo e ampliación. 

  .-Acceso á plataforma” Macmillan Advantage” 

   
 

  
COMPETENCIAS BÁSICAS  

 
Na definición que a Lei Orgánica de Educación (LOE) modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a 

Mellora da Calidade Educativa (LOMCE),e as particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade 

Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4, atopámonos tanto cos compoñentes tradicionais 

(obxectivos, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación) como coas competencias básicas. Este é 

un dos aspectos orientadores do conxunto do currículo e, en consecuencia, orientador dos procesos de ensino-

aprendizaxe; en 2º de ESO o alumno debe participar nas denominadas avaliacións externas de fin de etapa que 

deberá demostrar a adquisición de determinadas competencias.  

Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, desconectados 

entre si en moitas ocasións, un proceso educativo baseado na adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que haberán de 

ser demostrados polos alumnos (é algo máis que unha formación funcional). En suma, unha competencia é a 

capacidade posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 

problemas e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta 

en práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as 

habilidades nunha situación determinada (de carácter real e distinta daquela en que se aprendeu), activar 

recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se esqueceron).  

 

Hai un aspecto que debe destacarse, sobre o que se pode chamar carácter combinado da competencia: o alumno, 

mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma vemos 

como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados no aula (conceptos, procedementos e 

actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución 

escolar non só prepara ao alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como 

cidadán, por iso é polo que deba demostrar unha serie de actitudes cívicas e intelectuais que impliquen o 

respecto aos demais, ser responsable, traballar en equipo...  

 

Tamén é importante outro aspecto: formar en competencias permite facer fronte á constante renovación de 

coñecementos que se produce en calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno transcorre 

na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou 

profesional non acaba nunca, polo que unha formación competencial no uso, por exemplo, das tecnoloxías da 

información e a comunicación permitirá acceder a este instrumento para solicitar a información que en cada 

momento se precise (obviamente, logo de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas 
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veces é imposible tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá 

formarse nesa competencia, a de aprender a aprender. 

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumno cando finaliza o seu 

escolaridad obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes:  

▪ Competencia en comunicación lingüística.  

▪ Competencia matemática.  

▪ Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.  

▪ Competencia no tratamento da información e competencia dixital.  

▪ Competencia social e cidadá.  

▪ Competencia cultural e artística.  

▪ Competencia para aprender a aprender.  

▪ Competencia en autonomía e iniciativa persoal.  

 

Pero que entendemos por cada unha desas competencias? De forma sucinta, e recollendo o máis significativo do 

que establece o currículo escolar, cada unha delas achega o seguinte á formación persoal e intelectual do 

alumno:  

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
Supón a utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita e como instrumento de 

aprendizaxe e de autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta, polo que contribúe, así mesmo, á 

creación dunha imaxe persoal positiva e fomenta as relacións construtivas cos demais e coa contorna. Aprender 

a comunicarse é, en consecuencia, establecer lazos con outras persoas, achegarnos a outras culturas que 

adquiren sentido e provocan afecto despois de que se coñecen. En suma, esta competencia é fundamental para 

aprender a resolver conflitos e para aprender a convivir. A súa adquisición supón o dominio da lingua oral e 

escrita en múltiples contextos e o uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira.  

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e 

ás dimensions nas que se concretan: 

 A compoñente lingüística comprende diversas dimensións:a léxica, a gramatical, a semántica a 

fonolóxica, e a ortoépica, entendida esta como a articulación correcta do son a partires da 

representación gráfica do mesmo. 

 A compoñente pramático-discursiva contempla tres dimensións: a sociolingüística ( vencellada coa 

adecuada produción  e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais ); a pragmática ( que 

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

microfuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos ). 

 A compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a 

dimensión intercultural. 

 A compoñente estratéxica permite aoa individuo superar dificultades e resolver problemas que xurden 

no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratéxias comunicativas para a lectura, a escritura, a 

fala, a escoita e a conversación, como destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura 

multimodal e aprodución de textos electrónicos en diferentes formatos; asemade,tamén forman parte 

desta compoñente as estratéxias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o 

individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe de linguas 

estranxeiras. 

 A competencia en comunicación lingüística inclúe a compoñente persoalque intervén na interacción 

comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación e os rasgos de personalidade. 

 

  

 COMPETENCIA MATEMÁTICA  
Esta competencia consiste, ante todo, na habilidade para utilizar os números e as súas operacións 

básicas, os símbolos e as formas de expresión e de Competencia matemática para producir e interpretar 

informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver 

problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en suma, aplicar 

destrezas e actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha argumentación 

matemática, expresarse e comunicarse na linguaxe matemática e integrar o coñecemento matemático 

con outros tipos de coñecemento.  
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 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO  

É a habilidade para interactuar co mundo físico nos seus aspectos naturais e nos xerados pola acción humana, de 

modo que facilite a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e 

preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. En suma, implica a 

adquisición dun pensamento científico-racional que permite interpretar a información e tomar decisións con 

autonomía e iniciativa persoal, así como utilizar valores éticos na toma de decisións persoais e sociais.  

 
 TRATAMENTO DA INFORMACION E COMPETENCIA DIXITAL  
É a habilidade para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. Inclúe 

aspectos que van desde o acceso e selección da información ata o seu uso e transmisión en diferentes soportes, 

incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como un elemento esencial para 

informarse e comunicarse. A súa adquisición supón, polo menos, utilizar recursos tecnolóxicos para resolver 

problemas de modo eficiente e ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da información de que se 

dispón.  

 

 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ  
Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a 

cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. Incorpora formas de comportamento individual 

que capacitan ás persoas para convivir en sociedade, relacionarse cos demais, cooperar, comprometerse e 

afrontar os conflitos, polo que adquirila supón ser capaz de porse 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. En suma, 

implica comprender a realidade social en que se vive, afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os 

dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable.  

 
 COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA  
Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar críticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, utilizalas como fonte de goce e enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio 

cultural dos pobos. En definitiva, apreciar e gozar a arte e outras manifestacións culturais, ter unha actitude 

aberta e receptiva ante a plural realidade artística, conservar o común patrimonio cultural e fomentar a propia 

capacidade creadora.  

 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A Aprender  

Esta competencia supón, por unha banda, iniciarse na aprendizaxe e, por outro, ser capaz de continuar 

aprendendo de xeito autónomo, así como buscar respostas que satisfagan as esixencias do coñecemento racional. 

Así mesmo, implica admitir unha diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e atopar 

motivación para buscalas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica a xestión das propias 

capacidades desde unha óptica de procura de eficacia e o manexo de recursos e técnicas de traballo intelectual  

 
 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

En relación coa metodología a seguir, convén quizá engadir unha referencia concreta á  distribución temporal da 

materia, en termos xerais, entre os tres principais períodos que compón o curso académico. Estas ideas refírense 

a todos os cursos e materialízanse en especificaciones relativas aos contidos asignados a cada trimestre para 

cada curso concreto. 

 

 

 

1. PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

Parece claro que, se non todo, polo menos gran parte do primeiro trimestre debe dedicarse a realizar unha 

revisión sistemática de contidos estudados con anterioridade co fin de homogeneizar, na medida do 
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posible, o nível de cada grupo e, dado o proceso evolutivo que ten lugar en cada un deles, ás veces as 

diferenzas son moi grandes. Tras esta revisión e afianzamento de contidos é conveniente introducir a 

materia nova que permitirá un mellor aproveitamento desde período. 

Durante este primeiro trimestre traballaranse as 3 primeiras unidades do libro de texto, en todos os niveis, 

fora de 2º bacharelato, cos que traballaremos soamente as dúas primeiras unidades. 

 

2. SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Desde o punto de vista da introdución de novos contidos este período é o máis frutifero, especialmente se 

no anterior conseguimos unificar os niveis. As destrezas que permiten unha maior asmilación dos 

contidos xa están afianzados. Os alumnos, suponse alcanzaron unha seguridade e un grao de 

consolidación de coñocementos importante. 

É por iso polo que o núcleo central dos contidos que se pensan introducir no curso concreto prográmase 

para este período. 

Durante este segundo trimestre traballaranse as unidades 4,5 e 6 en todos os niveis, a excepción de 2º 

bacharelato cos que traballaremos as unidades 3 e 4. 

 

 

          3. TERCEIRO TRIMESTRE 

 

Á hora de programar actividades docentes, ha de terse en conta a peculiaridade temporal deste trimestre. 

Non parece aconsellable nin rendible introducir demasiados contidos novos ou de importancia 

fundamental nesta fase final ou, polo menos na segunda metade da mesma porque non daría tempo á 

consolidación dos mesmos. Como consecuencia, este será o trimestre con menor número de unidades 

novas. Traballaremos as unidades 7 e 8 en todos os niveis da ESO e  1º Bacharelato, xa que a unidade 9 

corresponde a unha unidade de repaso e consolidación. 

2º Bacharelato traballará sobre as dúas últimas unidades didácticas do libro de texto, unidades 5 e 6. 

 
As sesións de traballo conxuntas que se realizan ao longo do curso nas distintas reunións de 

Departamento, garanten a coordinación entre os profesores dun mesmo nivel. É frecuente que os 

profesores dun mesmo nivel de docencia compartan os materiais específicos que, á marxe do libro de 

texto, entréganse aos alumnos. 

 

A mareria de inglés impártese 3 horas á semana, dúas das devanditas horas impártense na aula de 

referencia co grupo de alumnos completo. Durante a outra hora, os alumnos divídense en dous grupos, 

realízase un desdobre, o que permite traballar ao profesor cun grupo moito máis reducido de alumnos. 

Durante esta hora de desdobre o profesor traballa co alumno principalmente dúas destrezas, oral e 

audítiva (speaking and listening). 

 A temporalización poderá ser revisada ao longo do curso escolar segundo as circunstancias académicas e 

necesidades do departamento. 

 

 

   TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
    A existencia dun Plan Lector ou unhas estratéxias para o uso da Biblioteca Escolar como espazo de  

aprendizaxe  e disfrute permiten un tratamento máis global e eficaz da competencia de comunicación 

lingüïstica para o noso departamento. 
Co fin de potenciar as competencias lingüísticas do alumnado, o departamento de Inglés  fará especial 

fincapé no emprego de lecturas de inglés. 

Observamos una certa apatía con respecto à lectura que, en ocasiones ten una orixe familiar, por falta de 

modelos lectores. 

Os problemas que se puideron detectar entre o alumnado do centro con respecto á lectura de textos en 

inglés son os seguintes: 

● Dificultades lectoras  que  lles impide extraer as ideas principais e secundarias, así como certas  

dificultades de comprensión lectora. 

● Falta de vocabulario básico e incapacidade de buscar e encontrar antónimos e sinónimos nun texto. 

●Dificultade para identificar a categoría léxica à que pertencen as palabras. 
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●Dificultades ante un estudo comparativo da estructura da oración en inglés e en castelán ou galego. 

Comprender a diferenza que existe na orde da palabras dentro da oración  en inglés e o súa lingua. 

Tamén se detectaron dificultades do alumnado no campo da escritura: 

● Reiteradas faltas de ortografía. 

● Escaseza de vocabulario. 

● Dificultades na orde das palabras na oración. 

 

Paulatinamente vaise conseguindo que o alumnado, a forza de insistencia do profesor, se vaia implicando 

cada día mais na lectura, por outra banda ao ter clases prácticas desdobradas durante todos estes anos  

pudose insistir na práctica e control da escritura así como da lectura de xeito moito mais doado; ao estar 

divididas as clases o profesor pode prestar a debida atención os alumnos cousa prácticamente imposible 

de facer cun grupo enteiro de estudantes. 

Con respecto a metodoloxía empregada o Departamento de Inglés escolle lecturas obrigatorias por niveis 

de dificultade, que os alumnos/as poden pedir en calidade de préstamo na biblioteca do centro.. 

Tamén todas as unidades dos libros de texto inclúen una lectura comprensiva e extensiva, xa que 

entendemos que en lingua estranxeira os textos escritos son un modelo de composición textual e de 

práctica e adquisición de elementos lingüísticos. 

 

Metodoloxías empregadas  
 

 Lectura de textos en voz alta, ditados do profesor 

 Lectura silenciosa e comprensiva dos textos do libro e noutros soportes. 

 Preguntas sobre comprensión de contidos 

 Realización de resumes e redaccións 

 Libros de lectura obrigatoria 

 

Obxectivos 
 

1. Desenvolver a competencia lectora 

2. Favorecer a competencia literaria 

3. Educar no uso crítico da información (Competencia informacional) 

4. Fomentar o hábito da lectura 

5. Apoiar a adquisición das competencias básicas 

6. Favorecer a incorporación das novas tecnoloxías na aula e educar no seu uso 

 

A partir dos obxectivos propostos coa elaboración do Proxecto Lector, plantexamos unha metodoloxía 

para acadalos: 

 Incidir na lectura previa da totalidade das preguntas dos exames. 

 lecturas en voz alta nas clases. 

 Intentar utilizar outros materiais distintos ao libro de text tradicional empregando textos variados ( 

formularios, noticias, instruccións de montaxe, receitas de cociña,…) 

 Incorporar as TICs ao proceso de ensino-aprendizaxe, utilizando páxinas web, wikies o encerado 

dixital. 

 Fomentar o uso dunha caligrafía coidada e unhas pautas de presentación tendo en conta cuestións coma 

a orde e a limpeza. 

 

Unha actividade que fomenta a lectura é a Hora de ler, que se puxo en funcionamento por primeira vez 

no curso 2009-2010: 15 minutos cedidos polos profesores interesados  da ESO. Decidiuse que se 

puntuarían positivamente se o libro escollido polo alumno para ler é un libro en lingua inglesa, a 

condición de que non sexa o de lectura obrigatoria. 
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  TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TICs 
 

Obxectivos: 

 

 Favorecer a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 Adquirir habilidades tecnolóxicas e comunicativas. 

 Facilitar o acceso á información en soporte dixital. 

 Investigar e contrastar información. 

 Facer un uso axeitado de Internet e das redes sociais. 

 Uso de redes sociais, correo electrónico, mensaxes, etc. 

 Crear documentos en formato dixital. 

 Descargar e compartir recursos. 

Recursos: 

 

 Conexión a Internet 

 Salas de informática e biblioteca e aulas de FP Básica 1 e 2 

 Ordenadores, portátiles, canóns, tablets. 

 Lousas dixitais. 

 Sala de audivisuais. 

 

Programas / 

Aplicacións: 

 

 Páxinas web 

 Wikis 

 Procesadores de texto 

 Blogs 

 Google sites 

 Redes sociais 

 Programa ABALAR en 1º e 2º ESO 

Outros:  Aula Virtual do IES Pino Manso 

 

Con relación à utilización das novas tecnoloxías (TICS) , neste momento se lles permite enviar as súas 

produccions escritas as contas de correo dos correspondentes profesores. Asi mesmo, o Departamento 

conta con un “canón”, un portátil e un equipo de son ubicado na aula de desdobre e nos cursos de 2º 

bacharelato. 

No curso 2010-2011 concedeuse a primeira fase do proxecto ABALAR polo que a Consellería de 

Educación dotou  ao centro de ordenadores portátiles para os alumnos de 1º da ESO, facilitando o 

desenvolvemento de novos modelos pedagóxicos e a incorporación dos últimos avances tecnolóxicos na 

educación.No curso 2011-2012 concedeuse a segunda fase do proxecto Abalar para os alumnos de 2º da 

ESO o que permitiu seguir traballando cos mesmos alumnos.NO curso 2015-2016 comenzouse a 

empregar o LIBRO DIXITAL no !º Curso da ESO. Tamén no presente curso escolar comezarase a 

utilizar o LIBRO DIXITAL en 2º da ESO. 

Se dispomos dos medios tecnolóxicos suficientes como para utilizar as TIC, aínda que os recursos cos 

que contamos son moi poucos e limitados,estamos dando un gran paso para mellorar a tarefa educativa 

na área de inglés. A introdución das TIC nas rutinas de aula ofrecen a información en diferentes soportes 

(documentos, páxinas web, películas,...) e medios (textos, audio, imaxe, animación, navegación). 

● As TICs permitennos que a tarefa se adapte e respecte o ritmo de apredizaxe individual dos alumnos. 

Para iso, o traballo por parellas (de niveis similares,onde un tutoriza ao seu compañeiro) é fundamental, 

permitíndolles avanzar según as súas posibilidades. 

● No aula de inglés pódese favorecer a aprendizaxe de habilidades orais (produción-falar-e comprensión 

oral) mediante un traballo continuado coas TICs. 

● O uso da pizarra dixital (PD) á hora de explicar,correxir e facer unha autoavaliación,motivará aos 

alumnos e mellorará a súa atención e participación. Xa contamos con pizarras dixitais nos seis grupos  da 

ESO . O uso dos lectores de texto permitiranos que se poida proxectar o libro sobre unha PD e sobre 

ela,realizar unha explicación que todos poden ver,corrixir os exercicios sobre o mesmo libro e á vista de 

todos. Asemade, existen unha grande cantidade de recursos na rede proporcionados por as editoriais e ás 

que podemos sacar partido utilizando estas tecnoloxías. 

● Mediante o uso das TICs poderanse traballar as habilidades de procura da información utilizando 

Internet e ofrecendo estratexias para a súa correcta utilización. 

A creación de cursos específicos na AULA VIRTUAL do centro  para o uso tanto dos alumnos como do 

profesorado permítelles a   ambos estar e contacto permanenente e interactuar e ten sido unha ferramenta 

moi versátil e atractiva e, ao mesmo tempo, formativa e lúdica. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Para todos os cursos e niveis realizaranse  tres sesións de avaliación correspondendo cos tres trimestres naturais 

do curso. 

Ao ter o estudo dunha lingua un carácter acumulativo non eliminaremos contidos dunha avaliación a outra. Os 

alumnos deberán demostrar que non esqueceron  o anteriormente aprendido.Así pois, 

a avaliación será continua. Cualificaranse probas, exercicios, diversos traballos, intervencións e interese 

demostrados polos alumnos. Realizaranse probas e controis, con actividades iguais ou similares ás xa 

practicadas, que comproben as destrezas de comprensión e expresión oral e escrita.En cada período de 

avaliación o profesor controlará y puntuará o traballo individual e en grupo. Realizaranse probas que sirvan para 

determinar a competencia do alumno nos contidos obxecto da avaliación en cada momento. 

Avalíase e cualifican os seguintes tipos de exercicios: 

- Exercicios de resposta multiple 

- Comprensións orais e escritas 

- Redaccións 

- Transformacions gramaticais, vocabulario ... 

- Traducións 

- Exercicios orais de situacións reais de comunicación. 

Tendo en conta os acordos adoptados pola Comisión Pedagóxica, e a interpretación particular dos membros do 

Departamento de Inglés, aplicaranse os seguintes criterios de cualificación: 

- Actitude no aula cara á materia 

- Elaboración de tarefas, rendemento e probas de coñecemento gramaticais, léxicos e fonéticos. 

- Habilidades comunicativas nas catro destrezas : Reading, Writing, Speaking e Listening 

- Aspectos socioculturales e actitudes, valores e normas 

Poderá haber, no caso de que o profesor o considere oportuno, unha proba final que recolla a materia 

impartida. A esta proba final poderase presentar unicamente os alumnos que asistan a clase 

regularmente, entreguen todos os traballos requiridos polo profesor e os que se presentaran  a todos os 

exames e controis realizados ao longo do curso. Intentase que o alumno faga unha autoevaluación dos 

coñecementos adquiridos 

Ao longo do curso farase unha avaliación formativa que culminará nunha avaliación sumativa. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Coa presente Lei de Educación (LOE), modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE) e as particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade Autónoma de 

Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, xunto coas directrices establecidas polo Consello de 

Europa no Marco común europeo de referencia para as linguas, o alumnado de 1º ESO, 3º ESO e 1º 

bacharelato será avaliado segundo os diferentes estándares de aprendizaxe que se corresponden a cada unha das 

competencias claves integradas a desenvolver nestes cursos e que son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 
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TÁBOA DE ADQUISICIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Níveis de adquisición 

Non 

adquirido 

(1-3) 

En vías de 

adquisición 

(4) 

Adquirido 

(5-6) 

Avanzado 

(7-8) 

Excelente 

(9-10) 

 

VALORACIÓN DAS COMPETENCIAS 

Competencia Valor 

 Comunicación lingüística 70% 

Aprender a aprender e Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

(Actitude) 

10% 

Sociais e cívicas e Conciencia e expresión cultural (Actitude) 10% 

Matemática e científica e tecnolóxica 5% 

Dixital 5% 

 

DESGLOSE DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (70%) 

Competencia en comunicación lingüística Valor 

 Listening 10% 

Speaking 10% 

Vocabulary and grammar 25% 

Reading and Writing 25% 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

- Observación das actividades na aula 

- Probas escritas ( exames e traballos) 

- Probas orais 

- Probas de audición 

- Actitude 

- Portfolio 

- Rúbricas 

 

NOTA: Queremos deixar constancia de que o alumno sorprendido copiando, automaticamente anúlaselle o 

exame e a cualificación correspondente será “0”. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O profesorado deste Departamento terá en conta a diversidade existente no aula con respecto ao nivel de 

coñocemento e, polo tanto, tamén os distintos graos de facilidade para a aprendizaxe que teñen os alumnos. 

Nesta difícil tarefa proporcionará abundante axuda as actividades deseñadas no libro do alumno e o caderno de 

traballo graduadas de acordo ás distintas situacións. 

Teremos en conta 4 diferentes ámbitos de diversidade: 

- A capacidade para aprender 

- A motivación para aprender 

- Os estilos de aprendizaxe 

- Os intereses do alumnado 

Faranse actividades opcionais de reforzo para os alumnos que o precisen así como actividades de ampliación 

para aqueles que amosen especial interés e habilidade na lingua inglesa. 

Aos alumnos con necesidades educativas especiais se lles realizará unha programación adecuada ás súas 

necesidades. Normalmente trátase de alumnos que habendo estudado parte da gramática inglesa e manexado 

algunhas habilidades, necesitan centrarse de novo nas áreas básicas da gramática inglesa se desexan continuar 

na aprendizaxe da devandita lingua. 

Para traballar a diversidad de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos 

para este curso, sirva como exemplo a seguinte relación. 

- ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Os contidos nucleares da Unidade Didáctica preséntanse de 

forma pautada, con apoio gráfico, seguindo unha secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de 

Competencias por parte do alumnado. 

- (AMPLIACIÓN): Actividades de maior dificultade na súa resolución, polo tratamento doutros contidos 

relacionados cos do curso, etc. 

 

Obxectivos 

Os obxectivos principais desta materia nos grupos de Diversificación non se diferencian, basicamente daqueles 

que se expón en calquera grupo do mesmo curso.Con todo pódese destacar unhas caracteristicas particulares, 

como son: 

Que os alumnos adquiran coñecementos de gramática básica e vocabulario para entender textos sinxelos e 

expresarse en inglés. 
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Motivar aos estudantes a través de material auténtico: cancións, historietas,etc. 

Que os estudantes adquiran confianza por medio de actividades que se realizarán paso a paso. 

Dar aos estudantes de diferentes capacidades a oportunidade de aprender por medio de diversos materiais. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

Estes  mínimos serán estimados nun grao de cinco, nunha escala de cero a dez. Esta cualificación obterase de 

acordo ós obxectivos e contidos conceptuais, de procedemento, actitudinais e os estándares por competencias 

avaliados segundo os criterios de cualificación das actividades realizadas.  

NOTA: O Departamento de inglés considerará que un alumno/a terá aprobada a materia sempre e cando obteña 

o nível de Adquirido ( 5 ) segundo os valores asignados a cada unha das competencias. 

 

 No caso particular do Plan de Mellora de 2º ESO, un alumno/ alumna terá aprobada a materia sempre e cando 

obteña o nível de En vías de adquisición  segundo os valores asignados a cada unha das competencias. 

 

REFORZOS DE RECUPERACIÓN 

Os profesores de alumnos con materias pendentes dedicarán ao longo do curso académico unha atención 

especial e personalizada a cada un deles, dentro da clase e sempre que o necesiten para resolver dúbidas.   

Dividiranse os contidos en dúas convocatorias que se realizarán en decembro para o bacharelato e xaneiro para a 

ESO e a segunda en marzo e abril respectivamente. Preténdese con este sistema de parciais que os alumnos 

teñan mais posibilidades para superar a materia. Se non se superase unha das dúas probas,os alumnos poderán 

realizar unha proba final no mes de maio.Facilitaráselles aos alumnos que o desexen exercicios de reforzo e 

repaso que lles axuden a preparar estas probas. Recordarase a os alumnos a materia que corresponde as 

diferentes sesións de avaliación que se celebran no centro. Farase  un seguimento do alumno co fin de axudarlle 

na consecución do aprobado. Se esixirán os contidos mínimos que corresponden a cada curso e que figuran  

nesta programación .   

A xefe do Departamento de inglés dedicará todas as semanas o 2º recreo dun dia (o martes,durante o presente 

curso 2016-2017) á atención de todos os alumnos que desexen resolver dúbidas ou que queran que se lles 

facilite exercicios extras que lles permitan preparar mellor a materia pendente. 

Os traballos de reforzo serán entregados polo profesor do curso no que se atopa o alumno/a semanalmente e 

serán recollidos para a súa corrección á semana seguinte no caso dos alumnos/as da ESO. Os alumnos/as de 

bacharelato terán a mesma atención personalizada pero ésta será levada a cabo pola xefe de departamento. 

A entrega de todas as actividades de reforzo pode supoñer ata un máximo de  dous puntos sobre a nota final. 

Para poder superar  o inglés pendente, os alumnos/as terán que obter un mínimo de 4 nalgún dos dous parciais  

para que se lles faga a media correspondente. De non ser así, terán que  facer a proba final de maio 

entrega. Tamén se considerará se un alumno ten  conseguido os obxectivos do curso superior para poder acadar 

o aprobado na materia pendente.  

 

Nota: A ausencia dun alumno a una proba convocada esixirá a presentación dun xustificante para a realización 

posterior da mesma,de non ser así, terá que presentarse aoexame final. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
A maioría destas actividades varían cada curso escolar e están normalmente condicionadas polo custo adicional 

que supón.  Intentarase  a contratación dun grupo de teatro especializado na ensinanza do inglés para distintos 

niveis así como realizar  sesións de “Contacontos inglés-galego”. Ambas actividades xa foron realizadas no 

centro con gran aceptación por parte do alumnado. 

Por outra parte tratase de fomenta-lo contacto por correspondencia e Internet e o intercambio de alumnos-as  con 

outros estranxeiros de fala inglesa.  

Individualmente e en pequenos grupos, os alumnos poderán buscar información en inglés en páxinas web para a 

realización de traballos sobre personaxes e temas que esperten o seu i 
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  1. Obxectivos da Educación Secundaria Obligatoria. 

 

A finalidade da Educación Secundaria Obligatoria é lograr que os alumnos adquiran os coñecementos e 

habilidades básicos da cultura, especialmente nos ámbitos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico. 

Igualmente, os alumnos han de desenvolver e consolidar tanto hábitos de estudo e traballo como habilidades e 

actitudes que lles permita afrontar con éxito o reto que supón educarse e formarse nunha sociedade cambiante. 

Os obxectivos da ESO son: 

 

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, ejercitarse 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 estereotipo 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 prejuicios 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 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 xeito apropiado. 

 

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 diversidad. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
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coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

 

1. Organización e secuenciación dos Contidos, Criterios de avaliación e Estándares de aprendizaxe 

evaluables de Inglés en relación ás distintas unidades de programación de Primeiro curso. 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

UD: 1, 2, 3 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe 

- Bloque 1. Comprensión de textos 

orais  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e tema. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 

mesmo.  

- Convenciones sociais, normas de 

cortesía e registros. 

- Costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal.  

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

-  Establecemento e mantemento dá 

comunicación e organización do 

discurso.  

- Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorna; actividades dá 

 

1. Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos 

orais breves e ben estructurados, 

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. 

 

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. 

 

3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturales e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades 

de lecer), condicións de vida 

(contorna, 

estrutura social), relacións 

interpersonales (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, 

expresións faciales, uso da voz, 

contacto visual), e convenciones 

 

1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados 

de xeito lento e clara, sempre que 

as condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea 

distorsionado. (CL) 

 

2. Entende o esencial do que se 

lle di en transacciones e xestións 

cotiás e estructuradas. (SIEE) 

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. 

(CL) 

 

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 dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

 

(CSC) 

 

5. Comprende, nunha 

conversación formal, ou 

entrevista (p. e. en centros de 
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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 

- Comprensión de mensaxes orais 

breves relacionados coas 

actividades de aula: instrucións, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Comprensión de información 

global en diferentes textos orais. 

- Comprensión de información 

específica en textos orais sobre 

asuntos cotiáns e predecibles 

como números, prezos, horarios, 

nomes ou lugares, presentados en 

diferentes soportes, descartando 

as informacións irrelevantes. 

- Bloque 2. Produción de textos 

orais: expresión e interacción 

- Concibir a mensaxe con 

claridade, distinguindo a súa idea 

ou ideas principais e a súa 

estrutura básica.  

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o 

rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Expresar a mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, aos 

modelos e fórmulas de cada tipo 

sociais (costumes, tradicións). 

 

4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un 

repertorio dos seus exponentes 

máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente 

relativos á organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e pechadura textual). 

 

5. Aplicar á comprensión do texto 

os coñecementos sobre os 

constituyentes 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). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

estudos ou de traballo) 

na que participa o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionales ou 

do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e 

predecibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir 

que se lle repita, aclare ou 

elabore algo do que se lle dixo. 

(CSC) 

 

 

 

6. Distingue, co apoio da imaxe, 

as ideas principais e información 

relevante en presentacións 

sobre temas educativos, 

ocupacionales ou do seu interese. 

(CL) 

 

7. Identifica a información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese articulados con 

lentitud e claridade (p. e. noticias, 

documentales ou entrevistas), 

cando as imaxes axudan á 

comprensión. (CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estructuradas e 

con apoio visual (p. e. 
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de texto. 

- -Convenciones sociais, normas de 

cortesía e registros. 

- Costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

- Valoración del enriquecimiento 

personal que supone la relación 

con  

 

persoas pertencentes a outras 

culturas. Comparación e contraste 

entre a propia cultura e a 

transmitida pola lingua 

estranxeira, favorecendo con iso a 

valoración crítica da propia e a 

aceptación e o respecto da allea. 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e 

- sociais 

 

ou Saudar. Dar, pedir e 

comprender información persoal. 

Fórmulas e saúdos.  

ou Dar e pedir e comprender 

instrucións e direccións. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

ou Describir e comparar persoas, 

lugares e cousas, pedindo e dando 

información sobre as mesmas. 

 

ou Expresar hábitos, gustos, 

habilidades, coñecementos e 

estados físicos e anímicos. 

Presente simple con adverbios de 

frecuencia. 

ou Can. Like /love/dislike /don?t 

like/ hate sustantivos 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

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 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. 

 

2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para 

producir textos orais monológicos 

ou dialógicos 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. 

 

 

3. Incorporar á produción do 

texto oral monológico ou 

dialógico os coñecementos 

socioculturales e 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersonales, patróns 

de actuación, comportamento e 

convenciones sociais, actuando 

coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía 

máis importantes nos contextos 

respectivos. 

4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

exponentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de xeito 

sinxelo coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

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. (CL) 

 

2. Se desenvuelve correctamente 

en xestións e transacciones 

cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas (saúdo 

e tratamento). (CSC) 

 

 

3. Participa en conversacións 

informales 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 

ofrecimientos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. (CSC) 

 

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 crave si necesítao. (CSC) 

 

 

 



 

31 

 

 

- ou Presente simple 

ou Describir e narrar feitos 

pasados. Pasado simple de be. 

There was/were. Pasado simple de 

verbos regulares e irregulares. 

Adverbios e frases adverbiales: 

yesterday, last week, etc. 

ou Expresar plans e intencións 

para o futuro. 

- - Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso.  

- Léxico oral de uso común 

(produción) relativo a 

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; e tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

Identificación e uso de expresións 

comúns, de frases feitas sinxelas e 

de léxico relativo a contextos 

concretos e cotiáns e a contidos 

doutras materias do currículo. 

ou A data. Os días da semana. As 

estacións e os meses do ano. 

- Patróns sonoros, acentuales, 

rítmicos e de entonación. 

ou Identificación dalgúns 

símbolos fonéticos con 

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, 

yuxtaposición, e conectores e 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 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 

 

 

6. Pronunciar e entonar de xeito 

claro e inteligible, aínda que ás 

veces resulte evidente o acento 

estranxeiro, ou se cometan erros 

de pronunciación esporádicos 

sempre que non interrompan a 

comunicación, e os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións de 

cando en vez. 

 

 

7. Manexar frases curtas, grupos 

de palabras e fórmulas para 

desenvolverse de xeito 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. 

 

8. Interactuar de xeito sinxelo en 

intercambios claramente 

estructurados, 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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pronunciación de fonemas de uso 

frecuente: pronunciación da 

terminación /s/, /z/, /iz/ no 

presente simple, pronunciación da 

terminación?ing , pronunciación 

da terminación ?ed no pasado 

simple, formas débiles. 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e tema. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 

mesmo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes). 

- Convenciones sociais, normas de 

cortesía e registros. 

- Costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- diversos temas adecuados á súa 

idade e relacionados con contidos 

doutras materias do currículo. 

- Iniciativa para ler con certa 

autonomía textos adecuados á 

idade, intereses e nivel de 

competencia. 

 Introdución aos xéneros 

- literarios a través da lectura 

comentada de fragmentos 

representativos de obras 

adecuadas á idade. Análise dos 

seus trazos máis característicos. 

- Utilización dirixida da biblioteca 

do centro e de bibliotecas 
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virtuales. 

 

Bloque 4. Produción de textos 

escritos: expresión e interacción 

- 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.). 

- Expresar a mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, aos 

modelos e fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Convenciones sociais, normas de 

cortesía e registros. 

-  

 

- Costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

- Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar a información 

esencial, os puntos máis 

relevantes e detalles importantes 

en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, 

breves e ben estructurados, 

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. 

 

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. 

 

3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os 

aspectos socioculturales 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 

interpersonales (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), e 

convenciones sociais (costumes, 

tradicións). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).(AA) 

 

2. Entende os puntos principais 

de anuncios e material 

publicitario de revistas ou 

Internet formulados de eito 

simple e clara, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. (CEC) 

 

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. 

(CL) 

 

4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se 

lle informa sobre asuntos do seu 
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medio ambiente, clima e contorna 

natural; e tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

ou Verbo 

ou Adverbio 

- Patróns gráficos e convenciones 

ortográficas. 

- Desenvolvemento da expresión 

escrita de forma guiada, 

completando ou modificando 

frases e párrafos sinxelos. 

- Composición de textos curtos 

con elementos básicos de 

cohesión, con diversas intencións 

comunicativas, a partir de 

modelos e utilizando as 

estratexias máis elementais no 

proceso de composición escrita. 

 

- Uso das regras básicas de 

ortografía e puntuación, e 

recoñecemento da súa importancia 

nas comunicacións escritas. 

- Interese por coidar a 

 

- presentación dos textos escritos 

en soporte papel e digital. 

 

 

4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un 

repertorio dos seus 

exponentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á 

organización textual (introdución 

do tema, desenvolvemento e 

cambio temático, e pechadura 

textual). 

 

5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituyentes 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). 

 

 

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. 

 

7. Recoñecer as principais 

convenciones ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de 

uso común, e os seus significados 

asociados. 

 

 

 

 

 

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, 

interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas ou 

unha compra por Internet). 

(SIEE) 

 

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. (CL) 

 

6. Entende información 

específica esencial en páxinas 

Web e outros materiais de 

referencia ou consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, 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. (CL) 

 

7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias 

de ficción breves e ben 

estructuradas e faise unha idea do 

carácter dos distintos personaxes, 

as súas relacións e do 

argumento. (CL) 
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as convenciones ortográficas 

básicas e os signos de puntuación 

máis comúns, cun control 

razoable de expresións e 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso frecuente. 

 

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. 

 

3. Incorporar á produción do 

texto escrito os coñecementos 

socioculturales e sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estruturas 

sociais, relacións interpersonales, 

patróns de actuación, 

comportamento e convenciones 

sociais, respectando as normas de 

cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

 

 

4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

exponentes máis comúns de 

ditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto escrito de 

xeito sinxelo coa suficiente 

cohesión interna e coherencia con 

respecto ao 

contexto de comunicación. 

 

 

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, 

. Completa un cuestionario 

sinxelo con información persoal e 

relativa á súa formación, 

ocupación, 

intereses ou afeccións (p. e. para 

subscribirse a unha publicación 

digital, matricularse nun taller, ou 

asociarse a un club deportivo). 

(CL) 

 

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. (CD) 

 

 

 

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 convenciones e 

normas de cortesía e da etiqueta. 

(CD) 

 

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 xeito sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os 

principais acontecementos de 

forma esquemática. (CL) 

  

5. Escribe correspondencia 

persoal na que se establece e 

mantén o contacto social (p. e., 

con amigos 

noutros países), intercámbiase 

información, descríbense en 

términos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais (p. e. a vitoria nunha 

competición); danse instrucións, 
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yuxtaposición, e conectores e 

marcadores discursivos 

frecuentes). 

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 

Coñecer e aplicar, de xeito 

adecuado para facerse 

comprensible case sempre, os 

signos de puntuación elementais 

(p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas e minúsculas, ou 

separación de palabras ao final de 

liña), así como as convenciones 

ortográficas máis habituais   

Coñecer e aplicar, de xeito 

adecuado para facerse 

comprensible case sempre, vos 

signos de puntuación elementais 

(p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas e minúsculas, ou 

separación de palabras ao final de 

liña), así como as convenciones 

ortográficas máis habituais  

 

fanse e aceptan ofrecimientos e 

suxestións (p. e. cancélanse, 

confirman ou modifican unha 

invitación ou uns plans), e 

exprésanse opinións de xeito 

sinxelo. (CL) 

 

 

6. Escribe correspondencia 

formal básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou  

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a 

información requirida de xeito 

sinxelo e observando as 

convenciones formais e normas 

de cortesía básicas deste tipo de 

textos. (CL) 
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SEGUNDO TRIMESTRE UD: 4, 5, 6 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe 

 

Bloque 1. Comprensión de 

textos orais  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes). 

- Convenciones sociais, normas 

de cortesía e registros. 

- Descrición de calidades físicas 

e abstractas de persoas, 

obxectos, lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión 

de sucesos futuros. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

- Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

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; e 

tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 

 

 

1. Identificar a información 

esencial, os puntos principais e 

os detalles máis relevantes en 

textos orais breves e ben 

estructurados, 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. 

 

 

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. 

 

3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os 

aspectos socioculturales e 

sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades 

de lecer), condicións de vida 

(contorna, estrutura social), 

relacións interpersonales (entre 

homes e mulleres, no traballo, 

no centro educativo, nas 

institucións), comportamento 

(xestos, expresións faciales, uso 

da voz, contacto visual), e 

convenciones sociais 

(costumes, tradicións). 

 

 

 

1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de 

indicacións, anuncios, mensaxes 

e comunicados breves e 

articulados de xeito lento e 

clara, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son 

non estea distorsionado. (CL) 

 

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. 

(CL) 

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. (CSC) 

 

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, 

ocupacionales ou do seu 

interese, así como comentarios 
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Anticipación do contido xeral do 

que se escoita con apoio de 

elementos verbales e non 

verbales. 

- - Comprensión de información 

global en diferentes textos orais.  

- Comprensión de información 

específica en textos orais sobre 

asuntos cotiáns e predecibles 

como números, prezos, horarios, 

nomes ou lugares, presentados 

en diferentes soportes, 

descartando as informacións 

irrelevantes. 

-  

-  

-  

 

Bloque 2. Produción de textos 

orais: expresión e interacción 

- Concibir a mensaxe con 

claridade, distinguindo a súa 

idea ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao 

destinatario, contexto e canle, 

aplicando o rexistro e a estrutura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

- Expresar a mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

e axustándose, no seu caso, aos 

modelos e fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Definir ou parafrasear un 

término ou expresión. 

- Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente (xestos, 

expresións faciales, posturas, 

contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

 

4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un 

repertorio dos seus 

exponentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á 

 

organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e pechadura textual). 

 

 

 

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. 

 

7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuales, rítmicos e de 

entonación de uso común, e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

sinxelos e predecibles 

relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo 

do que se lle dixo. (CL) 

 

6. Distingue, co apoio da 

 imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións 

sobre temas educativos, 

ocupacionales ou do seu 

interese (p. e., sobre un tema 

curricular, ou unha charla para 

organizar o traballo en equipo). 

(CL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estructuradas e 

con apoio visual 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. (CL) 

 

2. Se desenvuelve 

correctamente en xestións e 

transacciones cotiás, como son 

as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, 
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- Valoración do enriquecimiento 

persoal que supón a relación con 

persoas pertencentes a outras 

culturas. Comparación e 

contraste entre a propia cultura e 

a transmitida pola lingua 

 

- estranxeira, favorecendo con 

iso a valoración crítica da propia 

e a aceptación e o respecto da 

allea. 

- Descrición de calidades físicas 

e abstractas de persoas, 

obxectos, lugares e actividades. 

ou Preposiciones de tempo 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión 

de sucesos futuros. 

ou Presente simple 

ou Presente continuo 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

- Léxico oral de uso común 

(produción) relativo a 

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; e 

tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

- Produción de textos orais 

breves relacionados coas 

actividades de aula: instrucións, 

preguntas, comentarios, 

diálogos. 

- -Produción de textos orais sobre 

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 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. 

 

2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para 

producir textos orais 

monológicos ou dialógicos 

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. 

 

3. Incorporar á produción do 

texto oral monológico ou 

dialógico os coñecementos 

socioculturales e 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersonales, 

patróns de actuación, 

comportamento e 

 

convenciones sociais, actuando 

coa debida propiedade e 

respectando 

as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos 

respectivos. 

 

seguindo normas de cortesía 

básicas (saúdo e tratamento). 

(CSC) 

 

3. Participa en conversacións 

informales 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 ofrecimientos, 

pide e ofrece cousas, pide e dá 

indicacións ou instrucións, ou 

discute os pasos que hai que 

seguir para realizar unha 

actividade conxunta. (CSC) 

 

4.Toma parte nunha 

conversación formal, reunión ou 

entrevista de carácter 

académico ou ocupacional, 

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 crave si 

necesítao. (CSC) 
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asuntos cotiáns e predecibles 

como números, prezos, horarios, 

nomes ou lugares. 

- Produción de instrucións 

básicas para a correcta 

resolución de actividades. 

-  

-  

-  

-  

- Bloque 3. Comprensión de 

textos escritos 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e 

tema. Produción de instrucións 

básicas para a correcta 

resolución de actividades. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 

mesmo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes). 

 

- Uso de estratexias básicas de 

comprensión lectora: 

identificación do tema dun texto 

con axuda de elementos 

textuales e non textuales, uso 

dos coñecementos previos, 

inferencia de significados polo 

contexto, por comparación de 

palabras ou frases similares nas 

linguas que coñecen. 

- Descrición de calidades físicas 

e abstractas de persoas, 

obxectos, lugares e actividades. 

3. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

exponentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto 

de xeito sinxelo coa suficiente 

cohesión interna e coherencia 

con respecto ao contexto de 

comunicación.  

 

4. 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, 

yuxtaposición, e conectores e 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 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. 

 

5. Pronunciar e entonar de xeito 

claro e inteligible, aínda que ás 

veces resulte evidente o acento 

estranxeiro, ou se cometan erros 

de pronunciación esporádicos 

sempre que non interrompan a 

comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar 

repeticións de cando en vez. 

 

6. Manexar frases curtas, grupos 

de palabras e fórmulas para 

desenvolverse de xeito suficiente 

en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Manexar frases curtas, grupos 

de palabras e fórmulas para 

desenvolverse de xeito 

suficiente en breves 

intercambios en situacións 

habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o 

discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos 
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- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión 

de sucesos futuros. 

 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

- Lectura selectiva para a 

comprensión xeral e 

identificación de informacións 

específicas, descartando as 

informacións irrelevantes, en 

diferentes textos, sinxelos 

auténticos e adaptados, en 

soporte papel e digital, sobre 

diversos temas adecuados á súa 

idade e relacionados con 

contidos doutras materias do 

currículo. 

- Lectura comentada de relatos 

breves, recoñecendo algúns dos 

seus elementos básicos. 

- Recoñecemento dalgunhas das 

características e convenciones da 

linguaxe escrita e a súa 

diferenciación da linguaxe oral. 

- Utilización dirixida da 

biblioteca do centro e de 

bibliotecas virtuales. 

- Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a 

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; e 

tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

ou Clima 

ou Países 

interrompendo en ocasións o 

discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos 

frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións 

menos comúns. 

 

7. Interactuar de xeito sinxelo en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas ou 

 

 

 

1. Identificar a información 

esencial, os puntos máis 

relevantes e detalles importantes 

en textos, tanto 

n formato impreso como en 

soporte digital, breves e ben 

estructurados, 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. 

 

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. 

 

3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os 

aspectos socioculturales 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 interpersonales (entre 

homes e mulleres, no traballo, 

no centro educativo, nas 

institucións), e convenciones 

sociais (costumes, tradicións). 

 

4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un 

repertorio dos seus 

frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións 

menos comúns. 

 

7. Interactuar de xeito sinxelo 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas ou 

xestos simples para tomar ou 

ceder a quenda de palabra, 

aínda que se dependa en gran 

medida da actuación do 

interlocutor. 

 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional. (CL) 

 

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. (CL) 

 

6. Entende información 

específica esencial en páxinas 

Web e outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, ou do seu 

interese (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. (CD) 

 

7. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) de 

historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una 

idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. (CL) 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 

Bloque 4. Produción de textos 

escritos: expresión e interacción 

- Descrición de calidades físicas 

e abstractas de persoas, 

obxectos, lugares e actividades.  

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión 

de sucesos futuros. 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

 

- Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a 

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; e 

tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

ou Verbo 

ou Adverbio 

ou Preposiciones 

 

- Desenvolvemento da expresión 

escrita de forma guiada, 

completando ou modificando 

frases e párrafos sinxelos. 

 

- Composición de textos curtos 

con elementos básicos de 

cohesión.  

 

- Uso das regras básicas de 

ortografía e puntuación, e 

recoñecemento da súa 

importancia nas comunicacións 

escritas. 

exponentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á 

organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e pechadura textual). 

 

5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

 

constituyentes e a organización 

de estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación 

escrita, así como os seus 

significados asociados. 

 

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. 

 

7. Recoñecer as principais 

convenciones ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de 

uso común e os seus significados 

asociados. 
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-   

 

 

 

 

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 convenciones ortográficas 

básicas e os signos de 

puntuación máis comúns, cun 

control razoable de expresións e 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso frecuente. 

 

2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves e de estrutura 

simple. 

 

3. Incorporar á produción do 

texto escrito os coñecementos 

socioculturales e 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersonales, 

patróns de actuación, 

comportamento e convenciones 

sociais, respectando as normas 

de cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

 

4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

exponentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o texto 

escrito de xeito sinxelo coa 

suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

 

 

5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estruturas 

 

 

 

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. (CD) 

 

3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves relacionados 

con actividades 

e situacións da vida cotiá, do 

seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade, 

respectando as convenciones e 

normas de cortesía e da 

etiqueta. (SIEE) 

 

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 xeito sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma 

esquemática. (CL) 

 

 

5. Escribe correspondencia 

persoal na que se establece e 

mantén o contacto social (p. e., 

con amigos 

noutros países), intercámbiase 

información, descríbense en 

términos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais; danse instrucións, 

fanse e aceptan ofrecimientos e 

suxestións (p. e. cancélanse, 

confirman ou modifican unha 

invitación ou uns plans), e 

exprésanse opinións de xeito 

sinxelo. (CL) 
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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, 

yuxtaposición, e conectores e 

marcadores discursivos 

frecuentes). 

 

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. 

 

7. Coñecer e aplicar, de xeito 

adecuado para facerse 

comprensible case sempre, os 

signos de puntuación elementais 

e as regras ortográficas básicas, 

así como as convenciones 

ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp). 

 

 

 

 

 

6. Escribe correspondencia 

formal básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou 

dando a información requirida 

de xeito sinxelo e observando as 

convenciones formais e normas 

de cortesía básicas deste tipo de 

textos. (CL) 
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TERCEIRO TRIMESTRE UD: 7, 8, 9 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe 

 

Bloque 1. Comprensión de textos 

orais 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e tema. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 

mesmo. 

- Costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

- Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

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; e 

tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

- Comprensión de información 

global en diferentes textos orais. 

- Comprensión de información 

específica en textos orais sobre 

asuntos cotiáns e predecibles 

como números, prezos, horarios, 

nomes ou lugares, presentados en 

- - diferentes soportes, descartando 

as informacións irrelevantes. 

 

 

 

 

 

1 Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos 

orais breves e ben estructurados, 

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. 

 

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. 

 

3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturales e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá, condicións 

de vida, relacións interpersonales, 

comportamento e convenciones 

sociais (costumes, tradicións). 

 

4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus 

exponentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e pechadura textual). 

 

5. Aplicar á comprensión do texto 

os coñecementos 

sobre os constituyentes e a 

organización de patróns 

sintácticos e discursivos de uso 

frecuente na comunicación oral, 

así como os seus significados 

 

 

 

1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados 

de xeito lento e clara, sempre que 

as condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea 

distorsionado. (CL) 

 

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. (CL) 

 

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. (CL) 

 

5. Comprende, nunha 

conversación formal, ou 

entrevista na que participa o que 

se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

ocupacionales ou do seu interese, 

así como comentarios sinxelos e 

predecibles relacionados cos 

mesmos, sempre que poida pedir 

que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. (CL) 
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Bloque 2. Produción de textos 

orais: expresión e interacción 

- Expresar a mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente e 

axustándose, no seu caso, aos 

modelos e fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Valoración do enriquecimiento 

persoal que supón a relación con 

persoas pertencentes a outras 

culturas. Comparación e contraste 

entre a propia cultura e a 

transmitida pola lingua 

estranxeira, favorecendo con iso a 

valoración crítica da propia e a 

aceptación e o respecto da allea. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Léxico oral de uso común 

(produción) relativo a 

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 

asociados. 

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. 

 

  

 

 

 

 

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 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. 

3. Incorporar á produción do texto 

oral monológico ou dialógico os 

coñecementos socioculturales e 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersonales, patróns 

de actuación, comportamento e 

convenciones sociais, actuando 

coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía 

máis importantes nos contextos 

respectivos. 

4.Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

exponentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estructuradas e 

con apoio visual 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. (CL) 

 

2. Se desenvuelve correctamente 

en xestións e transacciones cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, 

o transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía 

básicas. (CSC) 

 

3. Participa en conversacións 

informales 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 ofrecimientos, 

pide e ofrece  

 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou 

discute os pasos que hai que 

seguir para realizar unha 
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-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

Bloque 3. Comprensión de textos 

escritos 

- Costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

para organizar o texto de xeito 

sinxelo coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

 

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. 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. 

 

6. Pronunciar e entonar de xeito 

claro e inteligible, aínda que ás 

veces resulte evidente o acento 

estranxeiro, ou se cometan erros 

de pronunciación esporádicos 

sempre que non interrompan a 

comunicación, e os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións de 

cando en vez. 

 

7. Manexar frases curtas,  

grupos de palabras e fórmulas 

para desenvolverse de xeito 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar a información 

esencial, os puntos máis 

relevantes e detalles importantes 

en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves e ben 

estructurados, escritos nun 

actividade conxunta. (CSC) 

 

4. Toma parte nunha 

conversación formal, reunión ou 

entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, 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 crave si 

necesítao. (CSC) 
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Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

- Recoñecemento dalgunhas das 

características e convenciones da 

linguaxe escrita e a súa 

diferenciación da linguaxe oral.  

- Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a 

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; e 

tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

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. 

 

 

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. 

 

3.Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturales 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 interpersonales (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas 

institucións), e convenciones 

 

sociais (costumes, tradicións). 

 

4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus 

exponentes máis comúns, así 

como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á 

organización textual (introdución 

do tema, desenvolvemento e 

cambio temático, e pechadura 

textual). 

 

5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituyentes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

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. (CL) 

 

2. Entende os puntos principais 

de anuncios e material 

publicitario de revistas ou 

Internet formulados de xeito 

simple e clara, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. (CL) 

 

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. 

(CL) 

 

 

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). (CL) 

 

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. (CL) 
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-  

 

 

Bloque 4. Produción de textos 

escritos: expresión e interacción 

- Costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuales e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a 

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; e 

tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

ou Adverbio 

ou Verbo 

ou Shall we?? 

- Desenvolvemento da expresión 

escrita de forma guiada, 

completando ou modificando 

frases e párrafos sinxelos. 

- - Uso das regras básicas de 

ortografía e puntuación, e 

recoñecemento da súa 

importancia nas comunicacións 

escritas. 

escrita, así como os seus 

significados asociados. 

 

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. 

 

7. Recoñecer as principais 

convenciones ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de 

 

uso común e os seus significados 

asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

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 convenciones ortográficas 

básicas e os signos de puntuación 

máis comúns, cun control 

razoable de expresións e 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso frecuente. 

 

2. Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves e de estrutura 

simple.  

 

3. Incorporar á produción do texto 

 

6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, ou do seu interese  

sempre que poida reler as 

seccións difíciles. (CD) 

 

7. Comprende o esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) de historias 

de ficción breves e ben 

estructuradas e faise unha idea do 

carácter dos distintos personaxes, 

as súas relacións e do argumento. 

(CL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés. 

(CD) 

 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves relacionados con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. (CL) 

 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y 

ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 
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escrito os coñecementos 

socioculturales e sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estruturas 

sociais, relacións interpersonales, 

patróns de actuación, 

comportamento e convenciones 

sociais, respectando as normas de 

cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos 

 

4.Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

exponentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto escrito de 

xeito sinxelo coa suficiente 

cohesión interna e coherencia con 

respecto ao 

contexto de comunicación 

 

. 

 

 

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. 

 

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. 

 

7. Coñecer e aplicar, de xeito 

adecuado para facerse 

comprensible case sempre, os  

 

signos de puntuación elementais e 

as regras ortográficas básicas así 

como as convenciones 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. (CL) 

 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., 

con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se  

 

describen en términos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse 

instrucións, 

fanse e aceptan ofrecimientos e 

suxestións e exprésanse opinións 

de xeito sinxelo. (CSC) 

 

6. Escribe correspondencia 

formal básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou privadas 

ou 

entidades comerciais, solicitando 

ou dando a información requirida 

de xeito sinxelo e observando as 

convenciones formais e normas 

de cortesía básicas deste tipo de 

textos. (CL) 
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ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 

 

 

 

3. Criterios de cualificación (Rúbrica) 

 

PRIMEIR0 TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESEMPEÑO 

 

Non adquirido 

1/ 3 

En vías de 

adquisición 

4 

Notable 

7 / 8 

Excelente 

9 / 10 

1. Establecemento 

e mantemento dá 

comunicación e 

organización do 

discurso.  

- Léxico oral de 

uso común 

(recepción) relativo 

a identificación 

persoal; vivenda, 

fogar e contorna; 

actividades dá vida 

diaria; 

familia e amigos; 

traballo e 

ocupacións; tempo 

libre, lecer e 

deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados 

físicos; educación e 

estudo; 

    

3. Criterios de cualificación (Rúbrica) 

 

PRIMEIR0 TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESEMPEÑO 

 

Non adquirido 

1/ 3 

En vías de 

adquisición 

4 

Notable 

7 / 8 

Excelente 

9 / 10 

1. Establecemento 

e mantemento dá 

comunicación e 

organización do 

discurso.  

- Léxico oral de 

uso común 

(recepción) relativo 

a identificación 

persoal; vivenda, 

fogar e contorna; 

actividades dá vida 
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diaria; 

familia e amigos; 

traballo e 

ocupacións; tempo 

libre, lecer e 

deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados 

físicos; educación e 

estudo; 

2 Entende o 

esencial do que se 

lle di en 

transacciones e 

xestións cotiás e 

estructuradas. 

(SIE) 

    

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. 

(CL) 
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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. (CSC) 

 

 

    

 

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, 

ocupacionales ou 

do seu interese, así 

como comentarios 

sinxelos e 

predecibles 

relacionados cos 

mesmos, sempre 

que poida pedir 

que se lle repita, 

aclare ou elabore 

algo do que se lle 

dixo. (CSC) 
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6. Distingue, co 

apoio da imaxe, as 

ideas principais e 

información 

relevante en 

presentacións 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales ou 

do seu interese. 

(CL) 

 

 

 

    

 

7. Identifica a 

información 

esencial de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotiáns ou 

do seu interese 

articulados con 

lentitud e claridade 

(p. e. noticias, 

documentales ou 

entrevistas), cando 

as imaxes axudan á 

comprensión. 

(CEC) 

 

 

    

1. Fai 

presentacións 

breves e ensaiadas, 

ben estructuradas 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. (CL) 

    

2. Se desenvuelve     
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correctamente en 

xestións e 

transacciones 

cotiás, como son as 

viaxes, o 

aloxamento, 

o transporte, as 

compras e o lecer, 

seguindo normas 

de cortesía básicas 

(saúdo e 

tratamento). (CSC) 

 

3. Participa en 

conversacións 

informales 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 

ofrecimientos, pide 

e ofrece cousas, 

pide e dá 

indicacións ou 

instrucións, ou 

discute os pasos 

que hai que seguir 

para realizar unha 

actividade 

conxunta. (CSC) 

 

    

 

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 
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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 

crave si necesítao. 

(CSC) 

 

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). 

(AA) 

 

    

2. Entende os 

puntos principais 

de anuncios e 

material 

publicitario de 

revistas ou Internet 

formulados de 

xeito simple e 

clara, e 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese, nos 

ámbitos persoal, 

académico e 

ocupacional. 

(CEC) 

 

    

3. Comprende 

correspondencia 

persoal en calquera 

formato na que se 

fala dun mesmo; 
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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. (CL) 

 

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). (SIEE)  

 

 

    

 

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. (CL) 

    

6. Entende 

información 

específica esencial 

en páxinas Web e 

outros materiais de 

referencia ou 

consulta 

claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 
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materias 

académicas, 

asuntos 

ocupacionales, 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. 

(CL) 

 

7. Comprende o 

esencial (p. e. en 

lecturas para 

mozas) de historias 

de ficción breves e 

ben estructuradas e 

faise unha idea do 

carácter dos 

distintos 

personaxes, as súas 

relacións e do 

argumento. (CL) 

 

    

1. Completa un 

cuestionario 

sinxelo con 

información 

persoal e relativa á 

súa formación, 

ocupación, 

intereses ou 

afeccións (p. e. 

para subscribirse a 

unha publicación 

digital, 

matricularse nun 

taller, ou 

asociarse a un club 

deportivo). (CL) 

    

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. (CD) 
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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 

convenciones e 

normas de cortesía 

e da etiqueta. (CD) 

 

 

    

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 

xeito sinxelo 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares 

e sinalando os 

principais 

acontecementos de 

forma esquemática 

(CL) 

    

5. Escribe 

correspondencia 

persoal na que se 

establece e mantén 

o contacto social 

(p. e., con amigos 

noutros países), 

intercámbiase 

información, 

descríbense en 

términos sinxelos 

sucesos 

importantes e 

experiencias 

persoais (p. e. a 

vitoria nunha 

competición); 

danse instrucións, 

fanse e aceptan 
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ofrecimientos e 

suxestións (p. e. 

cancélanse, 

confirman ou 

modifican unha 

invitación ou uns 

plans), e 

exprésanse 

opinións de xeito 

sinxelo. (CL) 

6. Escribe 

correspondencia 

formal básica e 

breve, dirixida a 

institucións 

públicas ou 

privadas ou 

entidades 

comerciais, 

solicitando ou 

dando a 

información 

requirida de xeito 

sinxelo e 

observando as 

convenciones 

formais e normas 

de cortesía básicas 

deste tipo de 

textos. (CL) 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESEMPEÑO 

 

Non adquirido 

1/ 3 

En vías de 

adquisición 

4 

Notable 

7 / 8 

Excelente 

9 / 10 

 

1. Capta os puntos 

principais e detalles 

relevantes de 

indicacións, 

anuncios, mensaxes 

e 

comunicados breves 

e articulados de 

xeito lento e clara  

sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas e o son 

non estea 

distorsionado. (CL) 

 

    

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. 

(CL) 

 

    

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, 
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cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e si o 

interlocutor está 

disposto a repetir ou 

reformular o 

devandito. (CSC) 

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, 

ocupacionales ou do 

seu interese, así 

como comentarios 

sinxelos e 

predecibles 

relacionados cos 

mesmos, sempre que 

poida pedir que se 

lle repita, aclare ou 

elabore algo do que 

se lle dixo. (CL) 

    

 

6. Distingue, co 

apoio da imaxe, as 

ideas principais e 

información 

relevante en 

presentacións 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales ou do 

seu interese (p. e., 

sobre un tema 

curricular, o unha 

charla para organizar 

ol trabllo en equipo). 

(CL) 

 

    

1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, 

ben estructuradas e 

con apoio visual 

sobre aspectos 

concretos de temas 

do seu interese ou 

relacionados cos 

seus estudos ou 

ocupación, e 

responde a 
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preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das 

mesmas. (CL) 

 

2. Se desenvuelve 

correctamente en 

xestións e 

transacciones cotiás, 

como son as viaxes, 

o aloxamento, o 

transporte, as 

compras e o lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas 

(saúdo e 

tratamento). (CSC) 

 

    

3. Participa en 

conversacións 

informales 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 

ofrecimientos, pide e 

ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou 

instrucións, ou 

discute os pasos que 

hai que seguir para 

realizar unha 

actividade conxunta. 

(CSC) 

    

4. Toma parte nunha 

conversación 

formal, reunión ou 

entrevista de 

carácter académico 

ou ocupacional, 

intercambiando 

información 

suficiente, 

expresando as súas 

ideas sobre temas 

habituais, dando a 

súa 

opinión sobre 

problemas prácticos 

cando se lle 
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pregunta 

directamente, e 

reaccionando de 

forma 

sinxela ante 

comentarios, sempre 

que poida pedir que 

se lle repitan os 

puntos crave si 

necesítao. (CSC) 

2. Entende os puntos 

principais de 

anuncios e material 

publicitario de 

revistas ou Internet 

formulados de xeito 

simple e clara, e 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese, nos ámbitos 

persoal, académico e 

ocupacional. (CL) 

    

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. (CL) 

    

4. Entende o 

esencial de 

correspondencia 

formal na que se lle 

informa sobre 

asuntos do seu 

interese no contexto 

persoal, educativo 

ou ocupacional. 

(CL) 

    

5. Capta as ideas 

principais de textos 

xornalísticos breves 

en calquera soporte 

si os números, os 

nomes, as 

ilustracións e os 

títulos vehiculan 
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gran parte da 

mensaxe. (CL) 

6. Entende 

información 

específica esencial 

en páxinas Web e 

outros materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, 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. 

(CD) 

    

7. Comprende o 

esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) 

de historias de 

ficción breves e ben 

estructuradas e faise 

unha idea do 

carácter dos 

distintos personaxes, 

as súas relacións e 

do argumento. (CL) 

    

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. (CD) 

    

3. Escribe notas, 

anuncios e mensaxes 

breves relacionados 

con actividades e 

situacións da vida 

cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre 

temas de 

actualidade, 

respectando as 
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convenciones e 

normas de cortesía e 

da etiqueta. (SIEE) 

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 xeito 

sinxelo situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares e sinalando 

os principais 

acontecementos de 

forma esquemática. 

(CL) 

    

5. Escribe 

correspondencia 

persoal na que se 

establece e mantén o 

contacto social (p. 

e., con amigos 

noutros países), 

intercámbiase 

información, 

descríbense en 

términos sinxelos 

sucesos importantes 

e experiencias 

persoais; danse 

instrucións, 

fanse e aceptan 

ofrecimientos e 

suxestións (p. e. 

cancélanse, 

confirman ou 

modifican unha 

invitación ou uns 

plans), e exprésanse 

opinións de xeito 

sinxelo. (CL) 

    

6. Escribe 

correspondencia 

formal básica e 

breve, dirixida a 

institucións públicas 

ou privadas ou 

entidades 

comerciais, 

solicitando ou dando 

a información 

requirida de xeito 
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sinxelo e 

observando as 

convenciones 

formais e normas de 

cortesía básicas 

deste tipo de textos. 

(CL) 
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TERCEIRO TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

NIVEIS DE DESEMPEÑO 

 

Non adquirido 

1/ 3 

En vías de 

adquisición 

4 

Notable 

7 / 8 

Excelente 

9 / 10 

1. Capta os puntos 

principais e detalles 

relevantes de 

indicacións, 

anuncios, mensaxes 

e 

comunicados breves 

e articulados de 

xeito lento e clara, 

sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas e o son 

non estea 

distorsionado. (CL) 

    

 

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. 

(CL) 

 

    

 

4. Comprende, 

nunha conversación 

informal na que 

participa narracións, 

puntos 

de vista e opinións 

sobre asuntos 

prácticos da vida 

diaria e sobre temas 

do seu interese, 
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cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e si o 

interlocutor está 

disposto a repetir ou 

reformular o 

devandito. (CL) 

 

5. Comprende, 

nunha conversación 

formal, ou entrevista 

na que participa o 

que se lle pregunta 

sobre asuntos 

persoais, educativos, 

ocupacionales ou do 

seu interese, así 

como comentarios 

sinxelos e 

predecibles 

relacionados cos 

mesmos, sempre que 

poida pedir que se 

lle repita, aclare ou 

elabore algo do que 

se lle dixo. (CL)  

 

    

1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, 

ben estructuradas e 

con apoio visual 

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. 

(CL) 

    

 

2. Se desenvuelve 

correctamente en 

xestións e 

transacciones cotiás, 

como son as viaxes, 

o aloxamento, o 

transporte, as 

compras e o lecer, 

seguindo normas de 

cortesía básicas. 

(CSC) 
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3. Participa en 

conversacións 

informales 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 

ofrecimientos, pide e 

ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou 

instrucións, ou 

discute os pasos que 

hai que seguir para 

realizar unha 

actividade conxunta. 

(CSC) 

    

4. Toma parte nunha 

conversación formal, 

reunión ou  

 

 

 

    

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. (CL)) 

 

    

2. Entende os puntos 

principais de 

anuncios e material 

publicitario de 

revistas ou Internet 

formulados de xeito 

simple e clara, e 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese, nos ámbitos 

persoal, académico e 

ocupacional. (CL) 

 

    

3. . Comprende 

correspondencia 

persoal en calquera 

formato na que se 
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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. (CL) 

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). (CL) 

    

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. (CL) 

    

6. Entende 

información 

específica esencial 

en páxinas Web e 

outros materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, ou do 

seu interese  

sempre que poida 

reler as seccións 

difíciles. (CD) 

    

7. Comprende o 

esencial (p. e. en 

lecturas para mozas) 

de historias de 
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ficción breves e ben 

estructuradas e faise 

unha idea do 

carácter dos distintos 

personaxes, as súas 

relacións e do 

argumento. (CL) 

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. 

(CD) 

    

3. Escribe notas, 

anuncios e mensaxes 

breves relacionados 

con actividades e 

situacións da vida 

cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre 

temas de 

actualidade, 

respectando as 

convenciones e 

normas de cortesía e 

da etiqueta. (CL) 

    

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 xeito 

sinxelo situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares e sinalando 

os principais 

acontecementos de 

forma esquemática. 

(CL) 

    

5. Escribe 

correspondencia 

persoal na que se 

establece e mantén o 

contacto social (p. 

e., con amigos 
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noutros países), 

intercámbiase 

información, 

descríbense en 

términos sinxelos 

sucesos 

importantes e 

experiencias 

persoais; danse 

instrucións, 

fanse e aceptan 

ofrecimientos e 

suxestións e 

exprésanse opinións 

de xeito sinxelo. 

(CSC) 

6. Escribe 

correspondencia 

formal básica e 

breve, dirixida a 

institucións públicas 

ou privadas ou 

entidades 

comerciais, 

solicitando ou dando 

a información 

requirida de xeito 

sinxelo e observando 

as convenciones 

formais e normas de 

cortesía básicas 

deste tipo de textos. 

(CL) 
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- Perfil competencial de Inglés de Primeiro curso. 

 

C. 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIXAJE AVALIABLES INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CL Capta os puntos principais e detalles relevantes e indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados de xeito lento e clara, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

-  

 

 

 

-  

 

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. 

 

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

presentacións sobre temas educativos, ocupacionales ou do seu interese. 

 

 

Fai presentacións breves e ensaiadas e con apoio visual, 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. 

 

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. 

 

Capta as ideas principais de textos xornalísticos en calquera soporte si os números, 

os nomes, as ilustracións e os títulos vehiculan gran parte da mensaxe 

 

Comprende o esencial de historias de ficción e ben estructuradas e faise unha idea 

do carácter dos distintos personaxes, as súas relacións e o argumento. 

 

Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou afección 

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 xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos 

e lugares sinalando os principais acontecementos de forma esquemática. 

Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense términos sinxelos, sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, fanse e aceptan ofrecimientos e suxestións 

e exprésanse opinións de xeito sinxelo. 

Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, solicitando ou dando a información requirida de 

xeito sinxelo e observando as convenciones formais e normas de cortesía básicas 

deste tipo de textos. 

 

Comprende, nunha conversación formal ou entrevista na que participa o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, ocupacionales ou do seu interese, así 

como comentarios sinxelos e predecibles relacionados cos mesmos, sempre que 
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poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que lla dixo. 

 

 

Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou 

Internet formulados de xeito simple e clara, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e ocupacional. 

 

 

Entende o esencial de correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves relacionados con actividades e situacións 

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

convenciones e normas de cortesía e da etiqueta. 

CD  

Escribe notas e mensaxes (SMS. WhatsApp e 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 

 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves (Twitter e Facebook) relacionados con 

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

actualidade, respectando as convenciones e normas de cortesía e da etiqueta. 

 

Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 

referencia ou consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales ou do seu interese; sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

 

AA  

Identifica, con axuda de imaxe, instrucións de funcionamento e manexo aparellos 

electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para a realización de actividades 

e normas de seguridade 

 
 

CSC 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. 

 

  

Comprende, nunha conversación informal na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos dá vida diaria e sobre temas do 

seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente e si ou 
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interlocutor está disposto a repetir ou reformular ou devandito. 

 

 Se desenvuelve correctamente en xestións e transacciones cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

 

 Participa en conversacións informales cara a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que establece contactos social, intercambia información e expresa 

opinións e puntos de vista, fai invitacións e ofrecimientos, pide e ofrece cousas, pide 

e dá indicacións ou instrucións ou discute os pasos que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

 

 Toma parte nunha conversación formal, reunión ou entrevista de carácter académico 

e ocupacional, 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. 

 

  

Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en términos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, fanse e aceptan ofrecimientos e suxestións, 

e exprésanse opinións de xeito sinxelo. 

 

 

SIEE  

Entende o esencial do que se lle di en transacciones e xestións cotiás e 

estructuradas. 

 

 

  

Entende o esencial de correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional. 

 

 

  

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves relacionados con actividades e situacións 

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

convenciones e normas de cortesía e etiqueta. 

 

 

CEC  

Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese articulados con lentitud e claridade, cando as imaxes axudan á 

comprensión. 

 

 

 Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou 

Internet formulados de xeito simple e clara, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e ocupacional. 
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- Criterios de promoción de Inglés de Primeiro curso. 

 

- Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles. 

-  

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles 

Inglés - 1er curso 

Competencias clave 

 

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. 

CL 

 

 

Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante 

en presentacións sobre temas educativos, ocupacionales ou do seu 

interese. 

 

CL 

 

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 crave si necesítao. 

 

CSC 

Entende o esencial de correspondencia formal na que se lle informa 

sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou 

ocupacional 

 

SIEE 

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. 

 

CL 

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 

CSC 

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 

CL 

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. 

 

CL 

Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estructuradas e con apoio 

visual sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados 

cos seus estudos ou ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas 

CL 
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dos oíntes sobre o contido das mesmas. 

 

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. 

 

CL 

 

 

- Criterios xerais. 

 

 Criterios xeraies 

   

1. Traballo autónomo 

(aula e outros espazos) 

 

 

 

Realización sen axuda externa. 

- Estimación do tempo investido para resolver unha actividade. 

- Grado de adquisición de aprendizaxes básicas. 

- Orde e limpeza na presentación. 

- Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia. 

- Emprego de esquemas. 

- Revisión do traballo antes de dalo por finalizado. 

- Valoración do traballo en clase e en casa. 

-Creatividade. 

 

   

2. Probas orais e escritas   

- Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

-Valoración dos procesos seguidos e resultados. 

- Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. 

Coherencia e adecuación. 

- Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha 

actividade. 

- Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

- Caligrafía adecuada. 

-Tempo de realización. 

- Destrezas. 

 

3. Actividades TIC   

- Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática. 

- Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar 

información sinxela ou para resolver unha actividade. 

-Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha). 

- Grado de elaboración da resposta. 

-Interese, motivación. 

- Destrezas 

- Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos en Internet. 
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4. Participación e 

seguimento das clases. 

 

 

 

- Nivel e adecuación das intervencións. 

- Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

- Uso de vocabulario adecuado. 

- Comportamento en clase.  

- Interese e esforzo. 

 

  
 

5. Traballo cooperativo. 

Valoración individual e 

grupal. 

 

 

 

 

- Nivel e adecuación das intervencións. 

-Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 

- Uso de vocabulario adecuado. 

- Comportamento en clase.  

-Interese e esforzo. 

. 

 

  
 

Dossier de traballo 

individual. 

 

 

- Presentación clara e ordenada 

-Actualizado 

- Xustificación dos traballos seleccionados no dossier 

 

 

 

9. Organización de espazos – tempo. 

 

ESPAZO TEMPO:  3 horas semanais ( 1 delas de desdobre) 

- Aula 

- Adaptable según as necesidades da actividade (utilización de losa dixital, traballo en grupo 

etc.) 

- Espazos exteriores  

- Especialmente indicados para o traballo autónomo (bibliotecas, casa, salas de estudo) 

-  

 

 

9. Materiais e Recursos Didácticos 

 

Student’s Book Smart Time 1 ESO. 

Workbook & Grammar Book (Smart Time 1 - Student) 

ieBook 

Free Digi Material: cross-platform application (iOS, Android, Windows, MacOSX) 

Teacher’s Book 

Workbook & Grammar Book (Smart Time 1 – teacher) 

Class audio CD 

IWB Software 

Teacher’s Resource Pack & Tests CD-Rom 
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10. Atención á diversidade.  

 

Para traballar a diversidad de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos 

para este curso, sirva como exemplo a seguinte relación. 

- ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Os contidos nucleares da Unidade Didáctica preséntanse de 

forma pautada, con apoio gráfico, seguindo unha secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de 

Competencias por parte do alumnado. 

- (AMPLIACIÓN): Actividades de maior dificultade na súa resolución, polo tratamento doutros contidos 

relacionados cos do curso, etc. 

 

 

11. Estratexias para estimular o interese e o hábito da lectura e de mellóraa a expresión oral e escrita. 

 

Lectura 

-Lectura comprensiva de información. 

-Lectura comprensiva de información propia da lingua inglesa. 

-Lectura comprensiva de diferentes tipologías de textos. 

- Lectura de información diversa procedente de páxinas web propostas para obter ou ampliar información, 

investigar e acceder a recursos en liña. 

 

-Utilización de estratexias de comprensión lectora: 

-Lectura silenciosa (autorregulación da comprensión). 

- Elaboración de síntese, esquema, resumo (conciencia da propia comprensión).  

Expresión 

- Exposición oral e escrita en razonamientos, en actividades e traballos individuais, actividades en grupo, etc. 

- Expresión adecuada oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso. 

- Exposición oral e escrita con diferentes finalidades: informar, instruír, compartir etc. 

 

 

 

12. Estratexias para incorporar as TIC no aula. 

 

Libro Digital Interactivo  

Cuaderno Dixital Interactivo Caderno que incorpora recursos multimedia e unha selección de recursos 

educativos. 

Actividades interactivas O alumno responde seleccionandola opción correcta, clasificando elementos 

de diferentes grupos ou situándoosna súa posición correcta, etc. Ao finalizar, 

o programa informa dos acertos e erros, e se da a oportunidade de correxilos. 

Enlaces a Internet Colección de enlaces a Internet de alto interés: applets, simulación de 

modelos, recursos de cartografía online, explicacións complementarias, 

actividades, curiosidades, etc. 

Vídeos 

 

Colección de fragmentos de vídeos que sirven de soporte a contidos do libro 

dol alumno 

Animaciones Favorecen unha maior comprensión dos contidos por a súa visualización. 

 

 

 

13. Actividades complementarias e extraescolares.  

 

 

Relación das actividades complementarias e extraescolares planificadas polo centro e relacionadas coa materia 

de Inglés. 
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• Participación: na semana cultural organizada por o centro educativo.. 

• Representación dunha obra teatral . 

 

 

 

14. Procedementos para valorar o axuste entre a Programación Didáctica e os resultados. 

 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

    

Preparación da clase e os 

materiaes didácticos 
 

Hai coherencia entre o programado e o 

desenvolvemento das clases. 

Existe unha distribución temporal equilibrada. 

 

  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

Se adecua o desenvolvemento da clase coas 

características do grupo. 

  

Utilización dunha 

metodoloxía adecuada 

Se han ter en conta aprendizaxes significativas.   

Considérase a interdisciplinariedad (en 

actividades, tratamento dos contidos, etc.). 

A metodoloxía fomenta a motivación e o 

desenvolvemento das capacidades do alum 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 

desenvolvemento das capacidades do alumno/a. 

  

A metodoloxía inclúe o traballo de competencias 

e intelixencias múltiples. 

 

  

Regularización da práctica 

docente 

Grado de seguimiento dos alumnos..   

Validez dos recursos utilizados en clase para as 

aprendizaxes. 

  

Os criterios de promoción están consensuados 

entre os profesores. 

  

Avaliación das aprendizaxes 

e información que  se lles dá 

aos alumnos e ás familias 

Os estándares de aprendizaxe evaluables 

atópanse vinculados ás competencias, contidos e 

criterios de avaliación. 

  

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar 

numerosas variables da aprendizaxe.. 

  

Os criterios de cualificación están axustados á 

tipoloxía de actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de 

cualificación déronse a coñecer: 

-Aos alumnos. 

- Ás familias.. 

  

Utilización de medidas para 

a atención  á diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer 

as dificultades de aprendizaxe. 

  

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e 

ritmos de aprendizaxe... 

  

As medidas e recursos ofrecidos foron 

suficientes 

  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas 

polo equipo docente atendendo aos informes 

psicopedagógicos. 
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INTRODUCIÓN  
 
O presente documento refírese á programación do segundo curso de ESO da materia de Lingua Estranxeira 

(Inglés).  

 

Unha das principais novidades que incorpora esta lei na actividade educativa vén derivada da nova definición de 

currículo, en concreto pola inclusión das denominadas competencias básicas, un concepto relativamente novo no 

sistema educativo español e na súa práctica educativa. Polo que se refire, globalmente, á concepción que se ten 

de obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de avaliación, as novidades son as que produce, precisamente, a 

súa interrelación con devanditas competencias, que van orientar o proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

No que se refire, especificamente, ao aspecto metodológico co que se debe desenvolver o currículo, en cada 

unha das unidades didácticas desta materia e curso dáse un equilibrio entre os diversos tipos de contidos seguen 

orientando, integrada e interrelacionadamente, o proceso de ensino-aprendizaxe, xa que cada un deses contidos 

cumpre funcións distintas pero complementarias na formación integral do alumno. En consecuencia, a 

flexibilidade e a autonomía pedagóxica son características do proceso educativo, de forma que o profesor pode 

empregar aqueles recursos metodológicos que mellor garantan a formación do alumno e o desenvolvemento 

pleno das súas capacidades persoais e intelectuais, sempre favorecendo a súa participación para que aprenda a 

traballar con autonomía e en equipo, de forma que el mesmo constrúa o seu propio coñecemento. O ensino nos 

valores dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa sendo, como ata agora, unha das 

finalidades prioritarias da educación.  

 

Aínda que en ocasións non se lle dea a importancia que se merece, o ensino nos valores cívicos e éticos dunha 

sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., é unha das finalidades prioritarias da educación, tal e como 

se pon de manifesto nos obxectivos desta etapa educativa e nos específicos de cada unha das súas distintas áreas 

de coñecemento, integrados transversalmente en todos os aspectos do currículo. Non debe esquecerse que a 

linguaxe, como instrumento de representación da realidade que é, pode ir asociado a estereotipos ou prexuízos 

culturais sobre determinados colectivos sociais, razón pola que debe insistirse en evitalos.  

 

Estes aspectos foron tidos en conta á hora de organizar e secuenciar as unidades didácticas desta materia: a 

integración ordenada de todos os aspectos do currículo (entre os que incluímos as competencias básicas) é 

condición sine qua non para a consecución tanto dos obxectivos da etapa como dos específicos da materia. 

Deste xeito, obxectivos, contidos, metodoloxía, competencias básicas e criterios de avaliación, forman unha 

unidade para o traballo no aula.  

 

É sabido que non todos os alumnos poden seguir o mesmo ritmo de aprendizaxe, tanto polo seu propio 

desenvolvemento psicolóxico como por moi diversas circunstancias persoais e sociais: a atención á diversidade 

de alumnos e de situacións escolares convértese nun elemento fundamental da actividade educativa. Distintas 

actividades (tanto no libro de texto como no caderno de exercicios, e nos materiais de que dispón o profesor 

asociados a estes) pretenden dar resposta a esa ineludible realidade tan heteroxénea das aulas.  

En cada unha das unidades didácticas en que se organizaron os contidos deste curso, preséntanse uns mesmos 

apartados neste documento para mostrar como se vai a desenvolver o proceso educativo:  

 
▪ Obxectivos da unidade.  

▪ Contidos da unidade  

▪ Competencias básicas.  

▪ Tratamento da diversidade  

▪ Avaliación  

▪ Temporalización das sesións  
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METODOLOXÍA  
 
Integración dos obxectivos da área de lingua estranxeira no noso proxecto:  
 
O obxecto da materia na etapa de Educación secundaria obrigatoria é a aprendizaxe das destrezas discursivas 

que poden ter lugar en ámbitos diversos. Ao finalizar a Educación Primaria, os alumnos e as alumnas han de ser 

capaces de utilizar a lingua estranxeira para expresarse e interactuar oralmente e por escrito en situacións 

sinxelas e habituais. En Educación secundaria obrigatoria continúase o proceso de aprendizaxe da Lingua 

Estranxeira, co obxectivo de que ao finalizar esta etapa consoliden as destrezas produtivas e sexan capaces de 

manter unha interacción e facerse entender nun conxunto de situacións, como ofrecer e pedir explicacións 

persoais nun debate informal, expresar de forma comprensible a idea que se quere dar a entender, utilizar unha 

linguaxe ampla e sinxelo para explicar o que se quere, comprender as ideas principais de textos en lingua 

estándar, aínda con pausas evidentes para realizar certa planificación gramatical e léxica. Así mesmo, ao 

finalizar a etapa, deberán saber enfrontarse de forma flexible a problemas cotiáns de comunicación oral e 

escrita, como participar en conversacións habituais, expor queixas, relatar experiencias ou plans, explicar algo 

ou pedir aclaracións. En definitiva, esta etapa debe supor un punto de partida sólido para continuar, de forma 

progresivamente autónoma, cunha aprendizaxe que ha de durar toda a vida.  

Por outra banda, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira transciende o marco das aprendizaxes lingüísticas, vai 

máis aló de aprender a utilizala en contextos de comunicación. O seu coñecemento contribúe á formación do 

alumnado desde unha perspectiva integral en tanto que favorece o respecto, o interese e a comunicación con 

falantes doutras linguas, desenvolve a conciencia intercultural é un vehículo para a comprensión de temas e 

problemas globais e para a adquisición de estratexias de aprendizaxe diversas. O proceso de ensino e 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira nesta etapa educativa leva un claro compoñente actitudinal, na medida en 

que contribúe a desenvolver actitudes positivas e receptivas cara a outras linguas e culturas e, ao mesmo tempo, 

a comprender e valorar a lingua ou linguas propias.  

Preténdese, na medida do posible, globalizar as experiencias sen esquecer a etapa concreta de aprendizaxe en 

que se atopan os alumnos.  

 

O proxecto editorial vai dirixido ao segundo curso da Educación Secundaria Obrigatoria na área de Linguas 

Estranxeiras (Inglés). Ten como obxectivo desenvolver a competencia comunicativa dos alumnos, garantindo 

que estes asimilen as regras gramaticales da lingua inglesa e adquiran o vocabulario básico necesario para 

comunicarse. Ese principio xeral se desglosa nos seguintes obxectivos específicos:  

▪ Transmitir aos alumnos de Secundaria un vocabulario útil e necesario para comunicarse en inglés. Para iso, en 

cada unidade preséntase, practica e recicla vocabulario relativo a un tema determinado.  

▪ Explicar expresións tipicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos da mesma idade que os estudantes  

▪ Axudar aos alumnos a comprender a gramática inglesa e utilizar a lingua de forma correcta, sobre a base de 

explicacións claras e unha práctica progresiva que vai de conceptos sinxelos a outros máis complexos.  

▪Trasladar aos alumnos aspectos da cultura británica e propiciar unha comparación coa súa propia cultura a 

través de secciónes especificas de cultura  

▪ Permitir aos alumnos centrarse na vida diaria e os costumes dos adolescentes británicos, vendo como se 

desenvolven en diversos contextos ilustrados tanto no Student?s Book como nos vídeos que inclúe o curso.  

▪ Plasmar o mundo real máis aló do aula coa axuda de textos e secciónes informativas, dentro das unidades  

▪ Proporcionar aos alumnos ferramentas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, acerca de temas 

que lles resultarán interesantes e motivadores. Ofréceselles, non só a práctica necesaria, senón tamén axuda para 

preparar tanto textos orais como escritos.  

▪ Dar aos alumnos a oportunidade de reciclar e repasar o vocabulario e as estruturas que van aprendendo nos 

apartados de repaso  

▪ Permitir aos alumnos avaliar o seu propio progreso utilizando os diferentes exercicios de auto-avaliación de 

todas as unidades.  

▪ Facer posible que os alumnos convértanse en mellores estudantes de idiomas, e tamén máis independentes. 

Anímaselles a utilizar as seccións de referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como 

compoñentes mulimedia para practicar en casa.  

▪ Contribuír a que os alumnos de Secundaria gocen das clases de inglés grazas a un material en grao sumo 

motivador: cancións auténticas, exercicios que inclúe xogos, sopas de letras, crucigramas, etc., e un materiais 

multimedia no que atoparán diversos xogos.  
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Grazas ao equilibrio entre o nivel de esixencia e a axuda que se proporciona, todos os alumnos terán a 

oportunidade de desenvolver as súas capacidades ao máximo.  

 

 

Vocabulario  
 

Cada unidade inclúe dous bloques de vocabulario relacionados co tema central da mesma. Os elementos de cada 

bloque foron seleccionados pola súa frecuencia, utilidade e interese para o grupo de idade dos alumnos. O 

vocabulario preséntase mediante ilustracións e/ou textos breves, e practícase a través de exercicios de gran 

variedade. A miúdo pídese aos alumnos que utilicen o vocabulario de forma persoal ou creativa, e nalgúns 

exercicios proponse unha resposta aberta.  

 

O vocabulario básico recíclase e reforza en textos e exercicios da unidade, así como nas seccións de repaso, 

consolidación e ampliación Language Help e Extra Practice. O Workbook proporciona tres niveis de práctica: as 

actividades marcadas cun só asterisco permiten repasar e utilizar o vocabulario a un nivel básico; o dobre 

asterisco marca exercicios de tipo máis produtivo, mentres que os tres asteriscos indican actividades máis 

abertas que exporán retos ao alumno. O vocabulario de cada unidade ponse a proba no Progress check que se 

atopa ao final de cada unidade no Student´s Book, e no que os alumnos poden comprobar o grao de 

interiorización do mesmo. Cada tres unidades, o Student´s Book presenta unha unidade de revisión que 

proporciona ao alumnado dúas páxinas cunha serie de actividades para reforzar e revisar o vocabulario apreso. 

Nas páxinas finais do Workbook os alumnos dispón das páxinas Vocabulary Revision e Vocabulary extension 

que lles permitirán reforzar ou ampliar o aprendido en cada unidade, segundo sexa o seu caso. O profesorado 

pode usar estas páxinas, se así o desexa, como deberes diferenciados para os seus alumnos segundo o nivel 

destes, ou no caso de Vocabulary extensión como actividades para os alumnos que acaben pronto as actividades 

do aula. Finalmente, o Teacher´s Resource Book contén fichas fotocopiables en tres niveis de dificultade para 

consolidar e ampliar vocabulario.  

 

Nas páxinas finais do Workbook o alumno tamén dispón das seccións de consulta Word Bank e Expression 

Bank, que conteñen a listaxe das palabras e expresións que aparecen ao longo do libro ordenado alfabeticamente 

e coa tradución correspondente. Así, ambas as seccións constitúen unha ferramenta de traballo que os alumnos 

poden utilizar como material de consulta ou de ampliación.  

 

Gramática  
 

Cada unidade dedica dúas páxinas á gramática, de forma que os alumnos teñen tempo de asimilar e practicar os 

contidos novos, sen sobrecargas excesivas.  

 

Na sección de gramática pídeselles que analicen exemplos e táboas, e anímaselles a formular regras de 

formación que eles mesmos poden comprobar no Workbook. Esta metodoloxía inductiva consegue que os 

alumnos implíquense a aprendizaxe e memoricen as estruturas.  

 

Ao final de cada presentación gramatical inclúese unha referencia do Workbook, onde os alumnos atoparán 

unha serie de exercicios complementarios (More practice) e exercicios de revisión e ampliación (Grammar 

Bank). No Grammar Bank o alumnado atopará tamén unha explicación máis detallada na súa lingua materna 

ilustrada con exemplos.  

 

As presentacións gramaticales van seguidas de actividades de práctica graduada baseadas nun tema, o cal fai 

necesario que os alumnos entendan o uso e o significado das estruturas, e non só a forma. Algunhas actividades 

son de tipo controlado, e outras algo máis libres. Ademais, os alumnos teñen a oportunidade de utilizar as 

estruturas novas de modo máis produtivo, personalizado e creativo. Ás veces inclúese exemplos do uso de 

devanditas estruturas en contextos comunicativos cotiáns (Extra practice).  

 

O Workbook contén actividades adicionais de práctica gramatical en tres niveis de dificultade: as actividades 

marcadas cun só asterisco permiten repasar e utilizar as estruturas a un nivel básico; o dobre asterisco marca 

exercicios de tipo máis produtivo, mentres que os tres asteriscos indican actividades máis abertas que expón 

retos ao alumno.  
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Finalmente, tamén o Teacher´s Resource Book inclúe fichas gramaticales fotocopiables con exercicios en tres 

niveis.  

Comprensión escrita  

 
O libro de texto inclúe textos (artigos, cuestionarios, emails, paginas web, narracións, concursos, entrevistas) 

clasificados en función da súa dificultade e deseñados para ofrecer información interesante de forma realista. Os 

textos de lectura utilízanse de diversas formas ao longo do libro:  

 

Para presentar as estruturas gramaticales: o texto central de cada unidade serve para reciclar o primeiro bloque 

de vocabulario, e tamén para presentar aspectos gramaticales novos. O nivel de dificultade é lixeiramente 

superior ao dos alumnos, pero resulta perfectamente alcanzable.  

 

Os textos dos apartados de destrezas achegan a base das actividades de expresión oral e escrita co obxectivo de 

traballar as destrezas de forma integrada. Inclúen expresións que os alumnos poderán aplicar en contextos 

comunicativos.  

 

Por outra banda, e co obxectivo de realizar lecturas extensas, os textos das cancións e o apartado Culture 

permiten reutilizar o material de unidades anteriores, pero expón un reto maior en termos de extensión, contido e 

estrutura.  

 

O texto central de cada unidade vai seguido de varios exercicios de comprensión. O primeiro deles permitirá ao 

alumno captar o significado xeral do texto a través do skimming. Os seguintes obrigarano a ler con maior 

detemento e responder a preguntas. A sección Recycle destaca o vocabulario e as estruturas gramaticales do 

texto. O recuadro “subject” Link busca a integración transversal do currículo, mentres que o recuadro Fast Facts 

resume ou sintetiza o texto. Finalmente, o recuadro Over to You invítase ao alumnado a reflexionar e integrar as 

súas experiencias persoais coa aprendizaxe da lingua.  

 

Os textos do apartado Culture céntranse en temas de cultura xeral, relativos a personaxes, feitos históricos i/ou 

institucións das sociedades anglosaxoas. Relaciónanse co tema da unidade e o currículo de terceiro da ESO. 

Aínda que a súa comprensión require un esforzo, e a pesar de que conteñen vocabulario novo, o seu enfoque 

garante que os alumnos non se van a enfrontar a demasiadas estruturas descoñecidas. Nesta sección están 

dedicadas a cantantes e bandas soadas, festivais e lugares emblemáticos, personaxes destacados da historia e a 

literatura, e coñecementos xerais sobre os países de fala inglesa.  

 

A Guía didáctica inclúe información complementaria para anticipar vocabulario e prever dificultades. O 

profesor comentará as ilustracións coa clase e extraerá todo o vocabulario e a información que poida antes de 

empezar a ler cada texto. Tamén o Workbook contén material de lectura.  

Comprensión oral  

 
Os textos de comprensión oral seguen ao segundo bloque de vocabulario, e serven para contextualizarlo. 

Mostran unha ampla variedade de falantes e situacións; programas de radio, entrevistas, conversacións e avisos. 

As gravacións clasificáronse coidadosamente pola súa dificultade.  

 

O traballo específico de listening atópase na sección Communication e desenvólvese en tres fases. A Guía 

didáctica ofrece suxestións para realizar actividades preliminares e de preparación, seguidas dun primeiro 

exercicio deseñado para captar o contido principal do texto. O segundo exercicio está dedicado á procura de 

información específica.  

 

Cada unidade inclúe varios diálogos que proporcionan unha práctica máis intensiva de comprensión oral. É 

importante que os alumnos poidan identificar e usar comprensivamente os contidos que traballaron. O 

Workbook, ademais, contén ditados baseados no vocabulario e as estruturas da unidade.  

 

Expresión oral  
 

O libro de texto ofrece numerosas oportunidades para a práctica de expresión oral mediante actividades 
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controladas que ofrecen un amplo apoio ao alumno.. A sección dedicada á Communication contén os apartados 

de Listening, ao cal referímonos con anterioridade, e de Speaking. Este último contén actividades de práctica 

controlada no que os alumnos repiten o diálogo, así como actividades máis abertas nas que os alumnos 

constrúen diálogos a partir do modelo. Devanditos diálogos poderanse representar directamente en clase, ou ben 

preparar por escrito para a súa lectura en voz alta.  

 

Antes de realizar unha actividade, o profesor asegurarase de que os alumnos comprenden a tarefa, Non se dará 

por feito que van empezar a falar enseguida. Se ejemplificará sempre a actividade cun alumno de bo nivel, e 

ofrecerase apoio escrito na lousa. Organizaranse intercambios comunicativos entre parellas de alumnos que 

falarán mentres o resto da clase escoita. En diálogos máis longos, darase tempo aos alumnos para que preparen 

as súas conversacións antes de representalas. As páxinas de Extra listening e speaking do final do libro suxiren 

unha práctica da que se obteñen resultados concretos en forma de diálogos funcionais.  

 

Pronuncia  

 
Cada unidade desenvolve un aspecto relativo á pronuncia. A referencia do libro do alumno remite ao 

Pronunciation bank do Workbook, no que o alumno atopará exercicios relativos a sons específicos, acentuación 

de palabras e frases, e entonación.  

 

Expresión escrita  

 
O libro do alumno dedica unha páxina de cada unidade á escritura guiada de emails, blogs, biografías, 

descricións, artigos e informes. A axuda que se ofrece garante que ata os alumnos de nivel máis baixo sexan 

capaces de crear un texto aceptable.  

 

A páxina comeza cun modelo estruturado en parágrafos que recolle a gramática da unidade en frases sinxelas. 

Devandito modelo está centrado nun aspecto concreto, p. ex. estrutura do texto, uso de conectores, uso e orde 

dos adxectivos, ou uso da linguaxe formal e informal. Pártese da análise do modelo e da práctica de devanditos 

aspectos antes de pasar á guía de escritura, que prepara aos alumnos para a tarefa de redacción. Eles non adoitan 

saber que escribir, e por iso o apartado Writing guide proporciona preguntas e instrucións que lles axudarán a 

planificar o texto, mostraralles o modo de organizar as súas notas en parágrafos, e tamén como iniciar cada 

parágrafo. Ao final, anímaselles a crear o seu propio texto escrito.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Na definición que a Lei Orgánica de Educación (LOE) fai do currículo, atopámonos tanto cos compoñentes 

tradicionais (obxectivos, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación) como coas competencias 

básicas. Este é un dos aspectos orientadores do conxunto do currículo e, en consecuencia, orientador dos 

procesos de ensino-aprendizaxe; en 2º de ESO o alumno debe participar na denominada avaliación de 

diagnóstico, na que deberá demostrar a adquisición de determinadas competencias. Esta avaliación non ten 

consecuencias académicas para os alumnos, pero o feito de que os seus resultados sirvan de orientación para que 

os centros adopten decisións relativas ás aprendizaxes dos alumnos, dános unha idea de como os procesos 

educativos ven condicionados por este elemento na liña de ser moito máis funcionais. En 4º de ESO a decisión 

de se o alumno consegue a promoción de etapa, basearase en parte en se adquiriu ou non as competencias 

básicas, por iso é polo que acaben converténdose nun referente para a avaliación do alumno.  

 

Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, desconectados 

entre si en moitas ocasións, un proceso educativo baseado na adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que haberán de 

ser demostrados polos alumnos (é algo máis que unha formación funcional). En suma, unha competencia é a 

capacidade posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 

problemas e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta 

en práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as 

habilidades nunha situación determinada (de carácter real e distinta daquela en que se aprendeu), activar 

recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se esqueceron).  
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Hai un aspecto que debe destacarse, sobre o que se pode chamar carácter combinado da competencia: o alumno, 

mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma vemos 

como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados no aula (conceptos, procedementos e 

actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución 

escolar non só prepara ao alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como 

cidadán, por iso é polo que deba demostrar unha serie de actitudes cívicas e intelectuais que impliquen o 

respecto aos demais, ser responsable, traballar en equipo...  

 

Tamén é importante outro aspecto: formar en competencias permite facer fronte á constante renovación de 

coñecementos que se produce en calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno transcorre 

na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou 

profesional non acaba nunca, polo que unha formación competencial no uso, por exemplo, das tecnoloxías da 

información e a comunicación permitirá acceder a este instrumento para solicitar a información que en cada 

momento se precise (obviamente, logo de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas 

veces é imposible tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá 

formarse nesa competencia, a de aprender a aprender.  

 

No libro de texto utilizado intégranse estas aprendizaxes ligadas ás competencias básicas de forma implícita no 

desenvolvemento dos contidos.  

 

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumno cando finaliza o seu 

escolaridad obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes:  

▪ Competencia en comunicación lingüística.  

▪ Competencia matemática.  

▪ Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.  

▪ Competencia no tratamento da información e competencia dixital.  

▪ Competencia social e cidadá.  

▪ Competencia cultural e artística.  

▪ Competencia para aprender a aprender.  

▪ Competencia en autonomía e iniciativa persoal.  
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 RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese un cadro modelo, que se 

pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá cubrir indicando a actividade concreta da 

unidade que avalía cada estándar de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para avaliar que se 

empregou. 

 

Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión oral, produción oral, 

comprensión escrita e  produción escrita). 

 

Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se especificaron son os máis xerais, pero cada 

profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o cadro segundo conveña. 

 

 

 

Unidade … 
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Actividades para 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas. 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis 

interlocutores, que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso está articulado con 

claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

         

4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente, 

e se o interlocutor está disposto a repetir 
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ou reformular o que xa dixo. 

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios sinxelos e 

predicíbeis relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

         

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

ben estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde preguntas breves 

e sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

         

2. Desenvólvese correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, como son as viaxes, 

o aloxamento, o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

         

3. Participa en conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que estabelece 

contacto social, intercambia información e 

expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos que hai 

que seguir para realizar unha actividade 

conxunta. 

 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional, 

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 
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poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

         

2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de revistas 

ou de Internet, formulados de modo simple 

e claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; 

narrar acontecementos pasados, presentes 

e futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

         

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional. 

         

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, 

se os números, os nomes, as ilustracións e 

os títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese, sempre 

que poida reler as seccións difíciles. 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

         

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 
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3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

         

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os 

motivos de certas accións, nos ámbitos 

académico e ocupacional, describindo de 

modo sinxelo situacións, persoas, obxectos 

e lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de 

cortesía básicas deste tipo de textos. 

         

 

 

 

A continuación, incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 

 

 

TÁBOA DE CONSULTA DE NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Capta correctamente todos os 

puntos principais e detalles 

relevantes de mensaxes orais. 

Capta case todos os puntos 

principais e detalles relevantes 

de mensaxes orais. 

Capta algúns puntos principais 

e detalles relevantes de 

mensaxes orais. 

Non capta os puntos 

principais nin detalles 

relevantes de mensaxes 

orais. 

Entende o esencial do que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas. 

Entende case todo o esencial do 

que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas. 

Entende parcialmente o 

esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas. 

Non entende o esencial 

do que se lle di en 

transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas. 

Identifica correctamente o 

sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación 

Identifica practicamente ao 

completo o sentido xeral e os 

puntos principais dunha 

Identifica parte do sentido xeral 

e algúns puntos principais 

dunha conversación formal ou 

Non identifica o sentido 

xeral nin os puntos 

principais dunha 
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formal ou informal. conversación formal ou 

informal. 

informal. conversación formal ou 

informal. 

Comprende descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións en conversacións nas 

que participa sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese nas 

conversacións. 

Comprende case toda a 

información de descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións en conversacións nas 

que participa sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese nas 

conversacións. 

Cústalle comprender 

descricións, narracións, puntos 

de vista e opinións en 

conversacións nas que participa 

sobre asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do seu 

interese nas conversacións. 

Non comprende 

descricións, narracións, 

puntos de vista e 

opinións en 

conversacións nas que 

participa sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu 

interese nas 

conversacións. 

Comprende o que se lle 

pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu 

interese, e comentarios 

sinxelos e predicíbeis nunha 

conversación formal ou 

entrevista na que participa. 

Comprende case todo o que se 

lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, 

e comentarios sinxelos e 

predicíbeis nunha conversación 

formal ou entrevista na que 

participa. 

Cústalle comprender o que se 

lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu 

interese, e comentarios sinxelos 

e predicíbeis nunha 

conversación formal ou 

entrevista na que participa. 

Non comprende o que se 

lle pregunta sobre 

asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais 

ou do seu interese, e 

comentarios sinxelos e 

predicíbeis nunha 

conversación formal ou 

entrevista na que 

participa. 

Distingue perfectamente as 

ideas principais e a 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou 

do seu interese. 

Distingue case todas as ideas 

principais e case toda a 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou do 

seu interese. 

Ten dificultade para distinguir 

as ideas principais e a 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou do 

seu interese. 

Non distingue as ideas 

principais nin a 

información relevante en 

presentacións sobre 

temas educativos, 

ocupacionais ou do seu 

interese. 

Identifica correctamente a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Identifica case toda a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Cústalle identificar a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Non identifica a 

información esencial de 

programas de televisión 

sobre asuntos cotiáns ou 

do seu interese, cando as 

imaxes axudan á 

comprensión. 

 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Fai correctamente 

presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas 

do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde sen 

dificultade preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas case sen erros, 

bastante estruturadas e con 

apoio visual, sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos ou ocupación, e 

responde con algunha 

dificultade preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas con erros, pouco 

estruturadas e con apoio visual, 

sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde con 

bastante dificultade preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das mesmas. 

Non é capaz de facer 

presentacións breves e 

ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual, sobre aspectos 

concretos de temas do 

seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

tampouco responde 
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contido das mesmas. contido das mesmas. correctamente preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido 

das mesmas. 

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). 

Desenvólvese case sen 

problema 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). 

Desenvólvese con dificultade 

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). 

Non se desenvolve 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). 

Participa activa e 

correctamente en 

conversacións informais, cara 

a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas 

que estabelece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións 

ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

Participa activamente e case 

correctamente en conversacións 

informais, cara a cara ou por 

teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece 

contacto social, intercambia 

información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións 

e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

Participa con dificultade en 

conversacións informais, cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, coas que 

pretende estabelecer contacto 

social, intercambiar 

información e expresar 

opinións e puntos de vista, 

facer invitacións e 

ofrecementos, pedir e ofrecer 

cousas, pedir e dar indicacións 

ou instrucións, ou discutir os 

pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

Non é quen de participar 

en conversacións 

informais, cara a cara ou 

por teléfono ou outros 

medios técnicos, coas 

que se pretende 

estabelecer contacto 

social, intercambiar 

información e expresar 

opinións e puntos de 

vista, facer invitacións e 

ofrecementos, pedir e 

ofrecer cousas, pedir e 

dar indicacións ou 

instrucións, ou discutir 

os pasos que hai que 

seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

Participa activa e 

correctamente nunha 

conversación formal, reunión 

ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional, 

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. 

Participa nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional case sen 

dificultade, 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. 

Participa nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional con bastante 

dificultade para intercambiar 

información suficiente, 

expresar as súas ideas sobre 

temas habituais, dar a súa 

opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle pregunta 

directamente, e cústalle 

reaccionar de forma sinxela 

ante comentarios. 

Non é capaz de participar  

nunha conversación 

formal, reunión ou 

entrevista de carácter 

académico ou 

ocupacional para 

intercambiar 

información, expresar as 

súas ideas sobre temas 

habituais, dar a súa 

opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle 

pregunta directamente, e 

cústalle reaccionar de 

forma sinxela ante 

comentarios. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, 

instrucións sinxelas de funcionamento e 

manexo de aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e coñecidos, así 

como instrucións básicas e predicibles para 

a realización de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, manexo dun 

móbil ou prevención de riscos nunha 
excursión). 

        

 PLB3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de revistas 

propias da súa idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu interese, 

nos ámbitos persoal e educativo e 

ocupacional moi básico. 

 

        

 PLB3.3. Entende información específica 

esencial en páxinas web e outros materiais 

de referencia ou consulta claramente 

estruturados e nun rexistro estándar e con 

imaxes ilustrativas redundantes sobre temas 

relativos a materias educativas, ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o ambiente), sempre 
que poida reler as seccións difíciles. 

        

 PLB3.4. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato e en rexistro 

estándar na que, de xeito sinxelo e básico, 

se fale de si mesmo/a; se describan persoas, 

obxectos e lugares; se narren 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios; se expresen 

sentimentos, desexos e opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou do seu interese.  

        

 PLB3.5. Entende información básica de 

correspondencia formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou ocupacional (por 

exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha 
compra por internet).  

        

 PLB3.6. Comprende con fluidez textos de 

historias de ficción adaptados para o seu 
nivel. 

 

        

 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o 

proceso de escritura: segue modelos de 

textos de características similares, planifica 

o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a 

ortografía como a orde das ideas e das 

palabras, etc. 
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 PLB4.2. Escribe textos moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos moi 

coñecidos e habituais no ámbito educativo, 

describindo de xeito sinxelo situacións, 
persoas, obxectos e lugares.  

 

        

 PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa aos seus 

datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións. 

 

        

 PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves en soporte impreso e dixital, en 

situacións de comunicación reais ou 

simuladas, relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese 

persoal, ou sobre temas de actualidade de 

especial relevancia e facilmente 

comprensibles para a súa idade, respectando 

as convencións e as normas de cortesía, 
tamén cando se utilizan as redes sociais. 

        

 PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na 

que se establece e mantén o contacto social, 

se intercambia información sobre si 

mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se 

describen en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais (por 

exemplo, unhas vacacións), se dan 

instrucións sinxelas, se fan e aceptan 

ofrecementos e suxestións (por exemplo, 

cancelación, confirmación ou modificación 

dunha invitación ou duns plans) e se 
expresan opinións de xeito sinxelo. 

        

 PLB4.6. 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 

 PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na 

maioría das súas intervencións nas 

actividades de aula, e na participación en 

simulacións con diversos fins 

comunicativos, facéndose comprender, 

producindo con suficiencia discriminativa 

trazos fonéticos significativos que 

distinguen fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.), e recoñecendo e 

producindo comprensiblemente patróns 

básicos de ritmo, entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

 

        

 PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico 

suficiente para facer comprensible os textos, 

sen cometer erros moi básicos sobre as 
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regularidades ortográficas máis relevantes.  

 PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo 

(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 

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

        

 PLEB5.4. Na propia lingua, identifica 

aspectos socioculturais básicos e visibles 

dos países nos que se fala a lingua 

estranxeira, analizándoos comparativamente 

coas diversas culturas, de ser o caso, do 

resto do alumnado, e evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

        

 PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, 

para a comprensión e a elaboración de 

textos, o coñecemento adquirido noutras 

linguas sobre elementos morfolóxicos, 

sintácticos e discursivos, así como os 

procesos de realización das actividades 
lingüísticas de comprensión e produción. 

        

 PLB5.6. Comunica con eficacia, 

comprendendo e utilizando adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel, e estratexias de comunicación 

e de redundancia do significado (imaxes e 

elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 

básicos e partextuais). 

        

 PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario 

oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos 
propios do seu nivel educativo. 

 

        

 PLEB5.8. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

        

 

. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de 

relación social para iniciar e terminar o 

discurso e expresar benvidas, desculpas e 

agradecementos, e identifica a relación de 

formalidade entre as persoas interlocutoras e 

o propósito comunicativo. 

 

        

 PLEB1.2. Comprende instrucións e textos 

breves e sinxelos producidos en contextos 

reais e simulados, articulados con claridade, 

ritmo pausado e acentuación estándar, que 

conteñan vocabulario relativo a lugares, 

persoas, obxectos, acontecementos e 

accións ligados a temas sinxelos e habituais 
na súa idade e no seu contexto escolar. 

        

 PLEB1.3. Comprende o esencial en 

situacións de comunicación, cara a cara ou 

gravadas, nas que se utilicen frases moi 

sinxelas sobre temas habituais para a súa 

idade e o seu nivel escolar, que se refiran 

aos ámbitos persoal público e educativo, 

sempre que se fale pausadamente e con 

claridade, e se poida escoitar máis dunha 
vez. 

 

        

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

ideas principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos que 

estea a aprender, profesionais moi sinxelos 

ou do seu interese inmediato (por exemplo, 
sobre un tema curricular ou unha profesión).  

        

 PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversa informal 

espontánea, relacionada coas actividades de 

aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e 

de interese persoal con diversos fins 

comunicativos, se a produción é articulada 

con claridade e cunha velocidade media, 
pero con pausas. 

 

 

        

 PLEB1.6. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, descricións, 

narracións, peticións de información e 

expresión dos gustos sobre asuntos prácticos 

da vida diaria e sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa interlocutora 
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está disposta a repetir ou a reformular o 
dito. 

 PLEB1.7. Identifica a información esencial 

de mensaxes sinxelas emitidas por medios 

audiovisuais sobre temas concretos e 

coñecidos (tempo atmosférico, noticias 

presentadas con imaxes moi redundantes, 

etc.) e sobre transaccións habituais de bens 

e servizos, pronunciadas con lentitude e 

claridade, aínda que deba escoitalas máis 
dunha vez. 

        

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula 

a maioría das veces ou intervén na lingua 

estranxeira, cunha pronuncia comprensible, 

e persevera no seu uso aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

        

 PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira en diferentes 

situacións comunicativas, e manifesta 

interese e respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras.  

        

 PLEB2.3. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e con apoio 

visual (por exemplo, transparencias de 

PowerPoint), que lle permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión sobre aspectos 

concretos e sinxelos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus estudos ou 

a súa ocupación, e responde a preguntas 

breves e sinxelas de oíntes sobre o contido 

destas.  

        

 
 PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento), 

sempre que a persoa interlocutora coopere, 

falando amodo e con claridade, e repetindo 
ou reformulando. 

        

 PLEB2.5. Participa en conversas informais 

cunha pronuncia comprensible cara a cara, 

por teléfono ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

        

 PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na 

interacción, verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas mediante 

estratexias de compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, e 

manifesta interese e respecto polas achegas 

do seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 
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 PLEB2.7. Toma parte nunha conversa 

formal ou entrevista moi sinxela de carácter 

educativo ou ocupacional moi habitual e 

traballado previamente, intercambiando 

información suficiente e básica de carácter 

persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, 

preguntando sobre problemas prácticos e 

reaccionando de forma sinxela ante 

comentarios, sempre que poida pedir que se 

lle repitan os puntos clave se o necesita, e se 

o interlocutor coopera, falando amodo e con 

claridade, repetindo ou reformulando. 

 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, 

instrucións sinxelas de funcionamento e 

manexo de aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e coñecidos, así 

como instrucións básicas e predicibles para 

a realización de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, manexo dun 

móbil ou prevención de riscos nunha 
excursión). 

        

 PLB3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de revistas 

propias da súa idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu interese, 

nos ámbitos persoal e educativo e 
ocupacional moi básico. 

 

        

 PLB3.3. Entende información específica 

esencial en páxinas web e outros materiais 

de referencia ou consulta claramente 

estruturados e nun rexistro estándar e con 

imaxes ilustrativas redundantes sobre temas 

relativos a materias educativas, ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o ambiente), sempre 
que poida reler as seccións difíciles. 

        

 PLB3.4. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato e en rexistro 

estándar na que, de xeito sinxelo e básico, 

se fale de si mesmo/a; se describan persoas, 

obxectos e lugares; se narren 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios; se expresen 

sentimentos, desexos e opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese.  

        

 PLB3.5. Entende información básica de 

correspondencia formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou ocupacional (por 

exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha 
compra por internet).  

        

 PLB3.6. Comprende con fluidez textos de 

historias de ficción adaptados para o seu 
nivel. 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o 

proceso de escritura: segue modelos de 

textos de características similares, planifica 

o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a 

ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

        

 PLB4.2. Escribe textos moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos moi 

coñecidos e habituais no ámbito educativo, 

describindo de xeito sinxelo situacións, 
persoas, obxectos e lugares.  

 

        

 PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa aos seus 

datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións. 

 

        

 PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves en soporte impreso e dixital, en 

situacións de comunicación reais ou 

simuladas, relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese 

persoal, ou sobre temas de actualidade de 

especial relevancia e facilmente 

comprensibles para a súa idade, respectando 

as convencións e as normas de cortesía, 
tamén cando se utilizan as redes sociais. 

        

 PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na 

que se establece e mantén o contacto social, 

se intercambia información sobre si 

mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se 

describen en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais (por 

exemplo, unhas vacacións), se dan 

instrucións sinxelas, se fan e aceptan 

ofrecementos e suxestións (por exemplo, 

cancelación, confirmación ou modificación 

dunha invitación ou duns plans) e se 
expresan opinións de xeito sinxelo. 

        

 PLB4.6. 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 

 PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na 

maioría das súas intervencións nas 

actividades de aula, e na participación en 

simulacións con diversos fins 

comunicativos, facéndose comprender, 

producindo con suficiencia discriminativa 

trazos fonéticos significativos que 

distinguen fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.), e recoñecendo e 

producindo comprensiblemente patróns 

básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 
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 PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico 

suficiente para facer comprensible os textos, 

sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes.  

        

 PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo 

(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 

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

        

 PLEB5.4. Na propia lingua, identifica 

aspectos socioculturais básicos e visibles 

dos países nos que se fala a lingua 

estranxeira, analizándoos comparativamente 

coas diversas culturas, de ser o caso, do 

resto do alumnado, e evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

        

 PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, 

para a comprensión e a elaboración de 

textos, o coñecemento adquirido noutras 

linguas sobre elementos morfolóxicos, 

sintácticos e discursivos, así como os 

procesos de realización das actividades 

lingüísticas de comprensión e produción. 

        

 PLB5.6. Comunica con eficacia, 

comprendendo e utilizando adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel, e estratexias de comunicación 

e de redundancia do significado (imaxes e 

elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e partextuais). 

        

 PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario 

oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos 
propios do seu nivel educativo. 

 

        

 PLEB5.8. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están integrados e, 

por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

 PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento), 

sempre que a persoa interlocutora coopere, 

falando amodo e con claridade, e repetindo 
ou reformulando. 
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 PLEB2.5. Participa en conversas informais 

cunha pronuncia comprensible cara a cara, 

por teléfono ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

        

 PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na 

interacción, verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas mediante 

estratexias de compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, e 

manifesta interese e respecto polas achegas 

do seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

        

 PLEB2.7. Toma parte nunha conversa 

formal ou entrevista moi sinxela de carácter 

educativo ou ocupacional moi habitual e 

traballado previamente, intercambiando 

información suficiente e básica de carácter 

persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, 

preguntando sobre problemas prácticos e 

reaccionando de forma sinxela ante 

comentarios, sempre que poida pedir que se 

lle repitan os puntos clave se o necesita, e se 

o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 

 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, 

instrucións sinxelas de funcionamento e 

manexo de aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e coñecidos, así 

como instrucións básicas e predicibles para 

a realización de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, manexo dun 

móbil ou prevención de riscos nunha 

excursión). 

        

 PLB3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de revistas 

propias da súa idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu interese, 

nos ámbitos persoal e educativo e 

ocupacional moi básico. 

 

        

 PLB3.3. Entende información específica 

esencial en páxinas web e outros materiais 

de referencia ou consulta claramente 

estruturados e nun rexistro estándar e con 

imaxes ilustrativas redundantes sobre temas 

relativos a materias educativas, ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o ambiente), sempre 
que poida reler as seccións difíciles. 
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 PLB3.4. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato e en rexistro 

estándar na que, de xeito sinxelo e básico, 

se fale de si mesmo/a; se describan persoas, 

obxectos e lugares; se narren 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios; se expresen 

sentimentos, desexos e opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou do seu interese.  

        

 PLB3.5. Entende información básica de 

correspondencia formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou ocupacional (por 

exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha 
compra por internet).  

        

 PLB3.6. Comprende con fluidez textos de 

historias de ficción adaptados para o seu 
nivel. 

 

        

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o 

proceso de escritura: segue modelos de 

textos de características similares, planifica 

o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a 

ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

        

 PLB4.2. Escribe textos moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos moi 

coñecidos e habituais no ámbito educativo, 

describindo de xeito sinxelo situacións, 
persoas, obxectos e lugares.  

 

        

 PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa aos seus 

datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións. 

 

        

 PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves en soporte impreso e dixital, en 

situacións de comunicación reais ou 

simuladas, relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese 

persoal, ou sobre temas de actualidade de 

especial relevancia e facilmente 

comprensibles para a súa idade, respectando 

as convencións e as normas de cortesía, 
tamén cando se utilizan as redes sociais. 

        

 PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na 

que se establece e mantén o contacto social, 

se intercambia información sobre si 

mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se 

describen en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais (por 

exemplo, unhas vacacións), se dan 

instrucións sinxelas, se fan e aceptan 

ofrecementos e suxestións (por exemplo, 

cancelación, confirmación ou modificación 

dunha invitación ou duns plans) e se 
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expresan opinións de xeito sinxelo. 

 PLB4.6. 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 

 PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na 

maioría das súas intervencións nas 

actividades de aula, e na participación en 

simulacións con diversos fins 

comunicativos, facéndose comprender, 

producindo con suficiencia discriminativa 

trazos fonéticos significativos que 

distinguen fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.), e recoñecendo e 

producindo comprensiblemente patróns 

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

 

        

 PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico 

suficiente para facer comprensible os textos, 

sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes.  

        

 PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo 

(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 

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

        

 PLEB5.4. Na propia lingua, identifica 

aspectos socioculturais básicos e visibles 

dos países nos que se fala a lingua 

estranxeira, analizándoos comparativamente 

coas diversas culturas, de ser o caso, do 

resto do alumnado, e evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

        

 PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, 

para a comprensión e a elaboración de 

textos, o coñecemento adquirido noutras 

linguas sobre elementos morfolóxicos, 

sintácticos e discursivos, así como os 

procesos de realización das actividades 

lingüísticas de comprensión e produción. 

        

 PLB5.6. Comunica con eficacia, 

comprendendo e utilizando adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel, e estratexias de comunicación 

e de redundancia do significado (imaxes e 

elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 

básicos e partextuais). 

        

 PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario 

oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos 
propios do seu nivel educativo. 

 

        

 PLEB5.8. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 
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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. 

Actividades 

 

 

 

 

De seguido incluimos una táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico: 

 

Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Comprende fórmulas básicas de 

relación social  e identifica a 

relación de formalidade entre 

os interlocutores e o 
propósito comunicativo. 

 

Comprende algunhas fórmulas 

básicas de relación social e 

identifica a maioría das 

veces, a relación de 

formalidade entre os 

interlocutores e o propósito 
comunicativo. 

Non sempre comprende 

fórmulas básicas de relación 

social e apenas identifica a 

relación de formalidades 

entre os interlocutores ou o 
propósito comunicativo. 

Non comprende 

fórmulas básicas 

de relación social 

nin identifica a 

relación de 

formalidades 

entre os 

interlocutores nin 

o propósito 
comunicativo. 

Comprende instrucións e textos 

breves, que conteñan 

vocabulario habitual na súa 

idade e no seu contexto 
escolar. 

Comprende algunhas 

instrucións e textos breves, 

que conteñan vocabulario 

habitual na súa idades e no 
seu contexto escolar. 

Comprende certas instrucións e 

textos breves, que 

conteñan vocabulario 

habitual na súa idades e no 
seu contexto escolar. 

Non comprende 

instrucións nin 

textos breves que 

conteñan 

vocabulario 

habitual na súa 

idade e no seu 
contexto escolar. 

Comprende o esencial en 

situacións de comunicación, 

con frases sinxelas e temas 

habituais para a súa idade, 

sempre que se fale 

pausadamente e con 

claridade. 

 

Comprende apenas o esencial 

en situacións de 

comunicación, con frases 

sinxelas e temas habituais 

para a súa idade, aínda que 

se fale pausadamente e con 

claridade. 

Comprende parcialmente o 

esencial en situacións de 

comunicación, con frases 

sinxelas e temas habituais 

para a súa idade, aínda que 

se fale pausadamente e con 

claridade.  

Non comprende o 

esencial  en  

situacións de 

comunicación, 

nin frases 

sinxelas  sobre 

temas habituais 

para a súa idade 

aínda que se fale 

pausadamente e 

con claridade. 

Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información 

relevante en presentacións 

sobre temas educativos 
sinxelos ou do seu interese. 

Apenas distingue, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

a información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos sinxelos ou do 
seu interese. 

Distingue, nalgunhas ocasións, 

co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información 

relevante en presentacións 

sobre temas educativos 
sinxelos ou do seu interese. 

Non distingue, nin co 

apoio da imaxe, 

as ideas 

principais nin a 

información 

relevante en 

presentacións 

sobre temas 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

educativos 

sinxelos ou do 
seu interese. 

Identifica o sentido xeral dunha 

conversa informal 

espontánea,  sobre temas 

cotiáns e de interese persoal, 

articulada con claridade e  
velocidade media. 

 

 

Identifica, nalgunhas ocasións, 

o sentido xeral dunha 

conversa informal 

espontánea , sobre temas 

cotiáns  e de interese 

persoal, articulada con 

claridade e velocidade 
media. 

Identifica parte do sentido xeral 

dunha conversa informal 

espontánea, sobre temas 

cotiáns e de interese persoal, 

articulada con claridade e 
velocidade media. 

Non identifica o 

sentido xeral 

dunha conversa 

informal 

espontánea, sobre 

temas cotiáns e 

de interese 

persoal, 

articulada con 

claridade e 

velocidade 

media.  

Comprende, nunha conversa 

informal   descricións, 

peticións de información e 

expresión dos gustos , cando 
se lle fala con claridade. 

Comprende, nunha conversa 

informal, algunhas 

descricións, peticións de 

información e expresión 

dos gustos, cando se lle 
fala con claridade. 

Comprende, nunha conversa 

informal, certas 

descricións, peticións de 

información e expresión 

dos gustos, cando se lle 
fala con claridade. 

Non comprende nunha 

conversa 

informal 

descricións, nin 

peticións de 

información ou 

expresión dos 

gustos, aínda que 

se lle fale con 
claridade. 

Identifica a información 

esencial de mensaxes sinxelas 

emitidas por medios 

audiovisuais pronunciadas 
con lentitude e claridade. 

Identifica parte da información 

esencial de mensaxes  sinxelas 

emitidas por medios 

audiovisuais  pronunciadas con 
lentitude e claridade. 

Identifica certa información 

esencial de mensaxes 

sinxelas emitidas por 

medios audiovisuais 

pronunciadas con lentitude 

e claridade. 

Non identifica a parte 

esencial de 

mensaxes sinxelas  

emitidas por medios 

audiovisuais 

pronunciadas con 

lentitude e 
claridade. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

Interactúa nas actividades de 

aula cunha pronuncia 

comprensible, e persevera no 
seu uso. 

Interactúa nalgunhas ocasións, 

nas actividades de aula cunha 

pronuncia en ocasións 

comprensible e non sempre 

persevera no seu uso.  

Apenas interactúa nas 

actividades de aula cunha 

pronuncia non 

completamente 

comprensible e nalgunhas 

ocasións , desiste no seu 
uso. 

Non interactúa nas 

actividades de aula 

cunha pronuncia 

comprensible nin 

persevera no seu 
uso. 

Amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira 

e manifesta interese e 

respecto polas achegas dos 

seus compañeiros e 
compañeiras. 

Amosa, en ocasións, unha 

actitude positiva polo uso da 

lingua estranxeira e manifesta 

certo interese e respecto polas 

achegas dos seus 
compañeiros e compañeiras. 

Non sempre amosa unha 

actitude positiva polo uso 

da lingua extranxeira nin 

manifesta pleno interese ou 

respecto polas achegas dos 

seus compañeiros e 

compañeiras. 

Non amosa unha 

actitude positiva 

polo uso da 

lingua estranxeira 

nin manifesta 

interesse nin 

respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e 
compañeiras. 

Fai presentacións breves e Fai, nalgunhas ocasións, Apenas fai presentacións breves Non fai presentacións 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

ensaiadas sobre temas do seu 

interese e responde a 

preguntas breves e sinxelas 
sobre o contido destas.  

presentacións breves e 

ensaiadas sobre temas do seu 

interese e responde a certas 

preguntas breves e sinxelas 
sobre o contido destas. 

e ensaiadas, sobre temas do 

seu interese e non sempre 

pode responder a preguntas 

breves e sinxelas sobre o 
contido destas. 

breves e ensaiadas 

sobre temas do seu 

interese nin 

responde a 

preguntas breves e 

sinxelas sobre o 
contido destas. 

Desenvólvese correctamente en 

xestións e transaccións cotiás, 

seguindo normas de cortesía 

básicas, sempre que a persoa 
interlocutora coopere. 

Desenvólvese con certa 

corrección en xestións e 

transaccións cotiás, seguindo 

normas de cortesía básicas, 

sempre que a persoa 

interlocutora coopere. 

Desenvólvese con dificultade en 

xestións e transaccións cotiás, 

seguindo normas de cortesía 

básicas, sempre que a persoa 
interlocutora coopere. 

Non se desenvolve 

correctamente en 

xestións e 

transaccións 

cotiás, seguindo 

normas de 

cortesía  básicas, 

aínda que a 

persoa 

interlocutora 
coopere. 

Participa en conversas informais 

cunha pronuncia 

comprensible, intercambia 

información e expresa 

opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos e 
pide e dá indicacións  

Participa, en ocasións, en 

conversas informais cunha 

pronuncia non sempre 

comprensible, intercambia 

algunha información e 

expresa algunhas opinións e 

puntos de vista, fai en certos 

casos, invitacións e 

ofrecementos e pide ou dá 
indicacións. 

Apenas participa en conversas 

informais cunha pronuncia 

non sempre comprensible; 

intercambia   información con 

dificultade e non sempre é 

quén de expresar opinións e 

puntos de vista , facer 

invitacións ou ofrecementos 

ou pedir e dar indicacións. 

Non participa en 

conversas informais 

cunha pronuncia 

comprensible, nin 

intercambia 

información nin 

expresa opinións  

nin puntos de vista, 

nin fai invitacións 

nin ofrecementos, 

nin pide ou dá 

indicacións nin 

discute para realizar 

unha actividade 
conxunta. 

Colabora coas demais persoas 

na tarefa da comunicación e 

manifesta interese e respecto 

polas achegas dos seus 
compañeiros e compañeiras. 

Colabora parcialmente coas 

demais persoas na tarefa da 

comunicación e manifesta 

certo interese e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e compañeiras. 

Apenas colabora coas demais 

persoas na tarefa da 

comunicación e manifesta 

escaso interese ou respecto 

polas achegas dos seus 

compañeiros e 
compañeiras. 

Non colabora coas 

demais personas 

na tarefa da 

comunicación nin 

manifesta 

interese nin 

respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e 

compañeiras. 

Toma parte nunha conversa 

formal ou entrevista moi 

sinxela, intercambiando 

información suficiente e 

básica de carácter persoal e 

sobre hábitos, gustos ou 

estudos,  sempre que o 

interlocutor coopere, falando 

amodo e con claridade. 

 

Case sempre, toma parte nunha 

conversa formal ou 

entrevista moi sinxela, 

intercambiando 

información suficiente e 

básica de carácter persoal e 

sobre hábitos, gustos ou 

estudos, sempre que o 

interlocutor coopere, 

falando amodo e con 
claridade. 

Toma parte, con certa 

dificultade, nunha conversa 

formal ou entrevista moi 

sinxela, intercambiando 

información suficiente e 

básica de carácter persoal e 

sobre hábitos, gustos ou 

estudos, sempre que o 

interlocutor coopere, falando 
amodo e con claridade. 

Non toma parte nunha 

conversa formal ou 

entrevista moi 

sinxela  nin 

intercambia 

información 

suficiente e básica 

de carácter persoal e 

sobre habitos, 

gustos ou estudos, 

aínda que o 

interlocutor 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

coopere, falando 

amodo e con 
claridade.  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

Segue, con axuda da imaxe, 

instrucións sinxelas de 

funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos, así 

como instrucións básicas e 

predicibles para a realización 

de actividades e normas de 
seguridade. 

Segue, nalgunhas ocasións, con 

axuda da imaxe, instrucións 

sinxelas de funcionamiento e 

manexo de aparellos 

electrónicos, así como 

instruccións básicas e 

predicibles para a realización 

de actividades e normas de 

seguridade. 

Segue, en certas ocasións, con 

axuda da imaxe, instrucións 

sinxelas de funcionamiento e 

manexo  de aparellos 

electróinicos, así como 

instruccións básicas e 

predicibles para a realización 

de actividades e normas de 

seguridade. 

Non segue, con axuda 

da imaxe, 

instrucións sinxelas 

de funcionamento e 

manexo de aparellos 

electrónicos , así 

como instrucións 

básicas e predicibles 

para a realización de 

actividades e 

normas de 
seguridade. 

Entende os puntos principais de 

anuncios e material 

publicitario de revistas 

propias da súa idade ou de 

internet, formulados de xeito 

simple e claro, e relacionados 
con asuntos do seu interese. 

 

Entende, parcialmente, os 

puntos principais de 

anuncios e material 

publicitario de revistas 

propias da súa idade ou de 

internet, formulados de 

xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos 
do seu interese. 

Apenas entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

revistas propias da súa idade 

ou de internet, formulados de 

xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do 
seu interese. 

Non entende os puntos 

principais de 

anuncios e 

material 

publicitario de 

revistas propias 

da súa idade ou 

de internet, 

formulados de 

xeito simple e 

claro, e 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese. 

Entende información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia 

ou consulta claramente 

estruturados e nun rexistro 

estándar sobre temas do seu 
interese  

Entende algunha información 

específica esencial en páxinas 

web e outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados e nun 

rexistro estándar sobre temas 
do seu interese. 

Entende certa información 

específica esencial en páxinas 

web e outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados e nun 

rexistro estándar sobre temas 
do seu interese. 

Non entende 

información 

específica esencial 

en páxinas web e 

outros materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estructurados e nun  

rexistro estándar 

sobre temas do seu 
interese. 

Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato e 

en rexistro estándar na que, 

de xeito sinxelo, se fale de si 

mesmo/a; se describan 

persoas, obxectos e lugares; 

Comprende parcialmente 

correspondencia persoal en 

calquera formato e en rexistro 

estándar na que de xeito 

sinxelo, se fale de si 

mesmo/a; se describan 

Apenas comprende 

correspondencia persoal en 

calquera formato e en 

rexistro estándar na que de 

xeito sinxelo, se fale de si 

mesmo/a;  se describan 

Non comprende 

correspondencia 

persoal en calquera 

formato e en 

rexistro estándar na 

que , de xeito 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

se narren acontecementos 

pasados, presentes e futuros, 

reais ou imaxinarios; se 

expresen sentimentos, 

desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese.  

persoas, obxectos e lugares; 

se narren acontecementos 

pasados, presentes e futuros, 

reais ou imaxinarios; se 

expresen sentimentos, 

desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese.  

persoas, obxectos e 

lugares; se narren 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais 

ou imaxinarios; se 

expresen sentimentos, 

desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese.  

sinxelo, se fale de si 

mesmo/a; se 

describan persoas, 

obxectos e lugares; 

se narren 

acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios; se 

expresen 

sentimentos, 

desexos e opinións 

sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu 

interese.  

Entende información básica de 

correspondencia formal na 

que se informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou 
ocupacional. 

Entende algunha información 

básica de correspondencia 

formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal , 
educativo ou ocupacional. 

Entende certa información 

básica de correspondencia 

formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal , 
educativo ou ocupacional. 

Non entende 

información básica 

de correspondencia 

formal na que se 

informa sobre 

asuntos do seu 

interese no contexto 

persoal, educativo 
ou ocupacional. 

Comprende con fluidez textos 

de historias de ficción 

adaptados para o seu nivel. 

 

Comprende con relativa fluidez 

textos de historias de 

ficción adaptados para o 
seu nivel. 

Comprende con escasa fluidez 

textos de historias de ficción 

adaptados para o seu nivel. 

Non comprende con 

fluidez textos de 

historias de 

ficción adaptados 
para o seu nivel. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

Utiliza estratexias que faciliten 

o proceso de escritura. 

Utiliza algunhas estratexias que 

faciliten o proceso de 
escritura. 

Apenas utiliza estratexias que 

faciliten o proceso da 
escritura. 

Non utiliza estratexias 

que faciliten o 
proceso da escritura. 

Escribe textos moi breves en 

formato convencional, 

describindo de xeito sinxelo 

situacións, persoas, obxectos 
e lugares.  

 

Escribe algúns textos moi 

breves en formato 

convencional, describindo 

con certa dificultade  

situacións, persoas, 

obxectos e lugares 

Escribe certos textos moi breves 

en formato convencional, 

describindo con dificultade 

situacións, persoas, obxectos 
e lugares. 

Non escribe textos 

moi breves en 

formato 

convencional, 

describindo de 

xeito sinxelo 

situacións, 

persoas, obxectos 

e lugares. 

Completa un cuestionario 

sinxelo con información 

persoal e relativa aos seus 

datos, aos seus intereses ou ás 

súas afeccións. 

 

Completa parcialmente un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa 

aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións. 

 

Completa con dificultade un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa 

aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións.  

Non completa un 

cuestionario 

sinxelo con 

información 

persoal e relativa 

aos seus datos, 

aos seus intereses 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

ou ás súas 

afeccións. 

Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves en soporte 

impreso e dixital, en 

situacións de comunicación 

reais ou simuladas, 

relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá e do 

seu interese persoal, 

respectando as convencións e 
as normas de cortesía. 

En ocasións, escribe notas, 

anuncios e mensaxes 

breves en soporte impreso 

e dixital, en situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, relacionados 

con actividades e 

situacións da vida cotiá e 

do seu interese persoal, 

respectando as 

convencións e as normas 
de cortesía. 

Apenas, escribe notas, anuncios 

e mensaxes breves en 

soporte impreso e dixital, 

en situacións de 

comunicación reais ou 

simuladas, relacionados 

con actividades e 

situacións da vida cotiá e 

do seu interese persoal, 

respectando as 

convencións e as normas 
de cortesía. 

Non escribe notas, 

anuncios ou 

mensaxes breves 

en soporte 

impreso e dixital, 

en situacións de 

comunicación 

reais ou 

simuladas, 

relacionados con 

actividades e 

situacións da vida 

cotiá e do seu 

interese persoal, 

respectando as 

convencións e as 

normas de 
cortesía. 

Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén 

o contacto social, se 

intercambia información , se 

describen en termos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias persoais , se dan 

instrucións sinxelas, se fan e 

aceptan ofrecementos e 

suxestións e se expresan 

opinións de xeito sinxelo. 

Escribe algunha 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

o contacto social, se 

intercambia información, 

se describen en termos 

sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais , se dan 

instrucións sinxelas, se fan 

e aceptan ofrecementos e 

suxestións e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

 

Escribe, con certa dificultade, 

correspondencia persoal na 

que se establece e mantén 

o contacto social, se 

intercambia información, 

se describen en termos 

sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais , se dan 

instrucións sinxelas, se fan 

e aceptan ofrecementos e 

suxestións e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

Non escribe 

correspondencia 

persoal na que se 

establece e mantén 

o contacto social, se 

intercambia 

información ,  se 

describen en termos 

sinxelos sucesos 

importantes e 

experiencias 

persoais , se dan 

instrucións sinxelas, 

se fan e aceptan 

ofrecementos e 

suxestións e se 

expresan opinións 
de xeito sinxelo. 

Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de 
puntuación. 

Fai unha presentación regular 

dos textos escritos, en 

soporte impreso e dixital, 

utilizando con certa 

corrección as convencións 

ortográficas e os signos de 
puntuación. 

Apenas fai unha presentación 

coidada dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando con 

relativa corrección as 

convencións ortográficas e 
os signos de puntuación. 

Non 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  

Utiliza a lingua estranxeira na 

maioría das súas 

Utiliza a lingua extranxeira 

nalgunhas das súas 

Utiliza con dificultade, a lingua 

estranxeira na maoiría das 

Non utiliza a lingua 

estranxeira na 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

intervencións nas actividades 

de aula, e na participación en 

simulacións con diversos fins 

comunicativos, e recoñece e 

produce comprensiblemente 

patróns básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

 

intervencións nas 

actividades de aula, e na 

participación en 

simulacións con diversos 

fins comunicativos e 

recoñece e produce en 

ocasións patróns básicos de 

ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 
frases. 

súas intervencións nas 

actividades de aula, e na 

participación en simulacións 

con diversos fins 

comunicativos e recoñece e 

produce en certas ocasións 

patróns básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

maoiría das súas 

intervencións  nas 

actividades de 

aula , e na 

participación en 

simulacións con 

diversos fins 

comunicativos , e 

non recoñece nin 

produce 

comprensiblemen

te patróns básicos 

de ritmo, 

entoación e 

acentuación de 
palabras e frases. 

Escribe cun dominio ortográfico 

suficiente para facer 

comprensibles os textos, sen 

cometer erros moi básicos 

sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes.  

Escribe con relativo dominio 

ortográfico suficiente para 

facer comprensibles os textos, 

sen apenas cometer erros moi 

básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 

Apenas escribe con dominio 

ortográfico suficiente 

como para facer 

comprensibles os textos, 

cometendo certos erros 

moi básicos sobre as 

regularidades ortográficas  
máis relevantes. 

Non escribe cun 

dominio 

ortográfico 

suficiente para 

facer 

comprensible os 

textos, e comete 

erros moi básicos  

sobre as 

regularidades 

ortográficas máis 
relevantes. 

Utiliza as convencións básicas 

propias da lingua estranxeira 

no desenvolvemento do 
proceso comunicativo. 

Utiliza algunhas convencións 

básicas propias da lingua 

estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 
comunicativo. 

Utiliza certas convencións 

básicas propias da lingua 

estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 
comunicativo. 

Non utiliza as 

convencións 

básicas propias 

da lingua 

extranxeira no 

desenvolvemento 

do proceso 
comunicativo. 

Na propia lingua, identifica 

aspectos socioculturais 

básicos e visibles dos países 

nos que se fala a lingua 

estranxeira, comparando 

diversas culturas e evitando 

estereotipos e valoracións 
etnocéntricas. 

Na propia lingua, identifica en 

ocasións, aspectos 

socioculturais básicos e 

visibles dos países nos que se 

fala a lingua estranxeira , 

comparando diversas culturas 

e evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

Na propia lingua, identifica 

apenas aspectos 

socioculturais básicos e 

visibles dos páises nos que 

que se fala a lingua 

estranxeira , comparando 

con dificultade diversas 

culturas co fin de evitar 

estereotipos e valoracións 
etnocéntricas. 

Na propia lingua, non 

identifica aspectos 

socioculturais 

básicos e visibles 

dos países nos que 

se fala a lingua 

estranxeira, 

comparando 

diversas culturas e 

evitando 

estereotipos e 

valoracións 
etnocéntricas. 

Nas actividades de aula utiliza, 

para a comprensión e a 

elaboración de textos, o 

coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre 

elementos morfolóxicos, 

Nas actividades de aula, utiliza 

nalgunhas ocasións, para a 

comprensión e elaboración de 

textos, o coñecemento 

adquirido noutras linguas 

sobre elementos 

Nas actividades de aula, apenas 

utiliza para a comprensión 

e elaboración de textos, o 

coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre 

elementos morfolóxicos, 

Nas actividades de 

aula non utiliza, 

para a  

comprensión e a 

elaboración de 

textos, o 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente 

 

Conségueo con dificultade Non o consegue 

sintácticos e discursivos. morfolóxicos, sintácticos e 

discursivos. 

sintácticos e discursivos.  coñecemento 

adquirido noutras 

linguas sobre 

elementos 

morfolóxicos , 

sintácticos e 
discursivos. 

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. 

Comunica con relativa eficacia, 

comprendendo e utilizando 

nalgunhas ocasións as 

estruturas morfosintácticas 

básicas para realizar as 

funcións comunicativas 

propias do seu nivel,  e 

estratexias de comunicación e 

de redundancia do 
significado. 

Comunica con escasa eficacia, 

comprendendo e utilizando en 

certas ocasións as estruturas 

morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións 

comunicativas propias do seu 

nivel,  e estratexias de 

comunicación e de 
redundancia do significado. 

Non comunica con 

eficacia, non 

comprende nin 

utiliza 

adecuadamente as 

estruturas 

morfosintácticas 

básicas para realizar 

as funcións 

comunicativas  

propias do seu nivel, 

e estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do 
significado. 

Coñece e utiliza un vocabulario 

oral e escrito básico e 

suficiente para comprender e 

elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel 
educativo. 

 

Coñece algún vocabulario oral e 

escrito básico e suficiente 

para comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do seu 

nivel educativo. 

Coñece certo vocabulario oral e 

escrito básico e suficiente 

para comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do seu 

nivel educativo. 

Non coñece nin utiliza 

un vocabulario 

oral ou escrito 

básico e 

suficiente para 

comprender e 

elaborar textos 

sinxelos propios 

do seu nivel 
educativo. 

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 dalgún xeito en 

proxectos nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, 

evita algúns estereotipos  

lingüïsticos ou culturais e 

valora relativamente as 

competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

Participa en certos proxectos 

nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos 

elementos transversais, 

nalgún caso evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais e valorando as 

competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

Non participa en 

proxectos nos que 

se utilizan varias 

linguas e 

relacionados con 

elementos 

transversais, evita 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais  e valora as 

competencias que 

posúe como persoa 
plurilingüe. 
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7. Elementos transversais 

 

. Os elementos transversais que se desenvolven a continuación aprécianse de maneira integrada nos 

textos, ilustracións e actividades  

 

 Na Ensinanza Secundaria Obrigatoria, sen prexuízo do seu tratamento específico 

nalgunhas das materias de cada etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

 

 As Administracións educativas promoverán 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. As 

Administracións educativas promoverán a aprendizaxe da prevención e resolución 

pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 

valores que alicerzan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes 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.  

A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de 

xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de                                                                 

calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto  

      xudeu como feito histórico.  

Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan  

discriminación. 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos 

curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de 

explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións 

de risco derivadas do inadecuado emprego das Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

 

 Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos 

curriculares orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á 

adquisición de competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de 

empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 

empresario, así como da ética empresarial. As Administracións educativas fomentarán 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. 

 

 As Administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade física e a dieta 

equilibrada formen parte do comportamento xuvenil. Para estes efectos, as devanditas 

Administracións promoverán a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos 

alumnos e alumnas durante a xornada escolar, nos termos e condicións que, seguindo as 

recomendacións dos organismos competentes, garantan un desenvolvemento adecuado 

para favorecer unha vida activa, saudábel e autónoma. O deseño, coordinación e 

supervisión das medidas que para estes efectos se adopten no centro educativo serán 

asumidos polo profesorado con cualificación ou especialización adecuada nestes ámbitos. 

 

 No ámbito da educación e a seguridade vial, as Administracións educativas incorporarán 

elementos curriculares e promoverán accións para a mellora da convivencia e a 
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prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e 

deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de bicicletas ou 

vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a 

evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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TERCER CURSO EDUCACIÓN  

 

SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

LOMCE. 
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1. Introdución e metodoloxía 

Descrición do curso 

Way to English  ESO 3 ofrece ao estudantado un achegamento gradual á comunicación real.  

O curso presenta un substancioso contido léxico e gramatical que enfatiza na produción 

lingüística real,  desenvolvendo todas as habilidades produtivas que farán que o alumno/a 

poida expresarse en inglés de xeito completo. Ademais o método inclúe materiais de temas 

socioculturais e interdisciplinarios de maneira natural. Way to English ESO 3 é compatíbel 

cos niveis amén inclúe exercicios adicionais para os alumnos/as que acaban antes, para os 

que posúen A1/ B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

 

No proceso de aprendizaxe dunha lingua estranxeira ao alumnado preséntaselle numerosas 

oportunidades para desenvolver as súas competencias clave en diversas áreas. Way to English  

ESO 3 facilita a adquisición das competencias clave tales como a competencia para aprender 

a aprender, competencia dixital, sentido de iniciativa e espírito emprendedor, e conciencia e 

expresións culturais. 

 

As nove unidades do Student’s Book preséntanse en seccións de dúas páxinas que ofrecen a 

linguaxe e a gramática necesarias para realizar os exercicios de expresión oral e escrita que 

hai ao final de cada sección. Hai dous textos por unidade, baseados en material auténtico, un 

deles relacionado con temáticas doutras áreas curriculares. Tamén se presentan dous grupos 

de vocabulario temático en cada unidade, e unha actividade de reciclaxe axuda a revisar o 

vocabulario aprendido con anterioridade, para asegurar o repaso e enriquecemento constante. 

Os exercicios interdisciplinarios e culturais están integrados nas propias unidades o cal 

proporciona unha forma natural de conectar a aprendizaxe do inglés co mundo real. 

 

A gramática preséntase nun contexto actual tanto no oral coma no escrito. Ao final do libro 

está a sección Grammar Charts and Extra Practice, que contén cadros gramaticais 

presentados de forma clara e tamén exercicios de nivel básico para que os alumnos/as cun 

nivel máis baixo revisen e practiquen os contidos gramaticais. Estes exercicios están 

graduados para que se poidan realizar de maneira progresiva os exercicios de nivel máis alto 

da unidade. Estes exercicios están dividos en dous niveis. 
 

As páxinas dedicadas á habilidades proporcionan unha gran variedade de tarefas 

comunicativas que permiten que o alumnado practique a linguaxe funcional útil en distintas 

situacións da vida real. O apartado Pronunciation céntrase nas dificultades habituais dos 

alumnos/as á hora de pronunciar as palabras e frases en inglés. Tamén hai actividades 

adicionais de comprensión e expresión oral en todas as seccións do Student’s Book, que 

desenvolven destrezas lingüísticas produtivas para axudar ao alumnado a comunicarse de 

modo eficaz no mundo real. Os contidos da guía de escritura están coidadosamente 

estruturados, unidade a unidade, para practicar as destrezas de escritura básicas e ofrecer 

axuda á hora de realizar as tarefas. 

 

Cara ao final de cada unidade está a sección Way to English, que se centra no inglés funcional 

que se utiliza en situacións comunicativas reais. Esta seccións remata cun exercicio práctico 

baseado nunha situación real. 

 

O Ice Classroom aparece ao longo de cada unidade axudando ao ensino dinámico e constante. 
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Inclúe: Communication Videos, para o ensino da lingua funcional e a práctica oral dando a 

oportunidade ao estudante de ver unha comunicación da vida real en acci´pon; Culture 

Videos,  para acompañar aos textos culturais e CLIL achegando información adicional 

adaptada ao nivel lingüístico do alumanado; Slideshows, para obter máis información sobre o 

tema da unidade mediante presentacións de diapositivas baseadas en contidos culturais e de 

diferentes áreas curriculares. Son unha achega extra interesante para calquera clase e serven 

para ampliar os coñecementos xerais dos alumnos/as sobre o mundo que os rodean; Grammar 

Animation, para traballar os contidos gramaticais con animacións visuais de maneira 

divertida e en contextos reais; Vocabulary Presentation para presentar e revisar vocabulario, 

inclúe listas de palabras con audio e a súa traducíón á lingua propia que axudará á practica, á 

avaliación e á ortografía;: Gammes para a revisión do vocabulario e a gramática a modo 

grupal con toda aclasle; Exgtra Practicide para axudar a repasar a gramática e vocabulario 

presentado no Student´s e Speaking Exam Practice: exercicios estruturados en base ao exame 

CEF. 

Tamén hai tres seccións de repaso no Student’s Book. Estas inclúen exercicios do vocabulario 

e da gramática aprendidos . 

 

-  
-  

- Avaliación das competencias lingüísticas e de aprendizaxe dos 

alumnos/as de 3º da ESO, aprendizaxe colaborativa e o Marco 

Común Europeo 

 

 

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

os estudantes ao longo da súa vida académica, sobre todo porque supón mergullarse de forma 

activa nunha cultura e nunha visión da vida moi diferentes da súa. A medida que aprenden un 

idioma, desenvolven unha serie de competencias clave da aprendizaxe. Ademais de adquirir a 

Competencia en comunicación lingüística, estas unidades tamén levan á adquisición doutras 

competencias: 

 

- A Competencia conciencia e expresións culturais e a Competencia matemática e 

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

 

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

 

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

desenvolven a aprendizaxe colaborativa. 

 

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

aprendizaxe do idioma a través das actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas 

que o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, e con que medios. 

 

O obxectivo primordial de Way to English é facilitar o proceso de aprendizaxe e servir de 

ponte para que os alumnos/as coñezan os lugares nos que se fala inglés e a forma en que o 

utiliza a mocidade nativa da súa mesma idade. 

 

Durante o proceso de adquisición da lingua inglesa é habitual que os alumnos/as mostren 
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claras preferencias por determinadas áreas da aprendizaxe. Por exemplo, quizais lles interese 

máis aprender o inglés que fala a xuventude hoxe en día que as regras gramaticais. Ou tamén 

poida que teñan máis facilidade para unhas destrezas de aprendizaxe que para outras. 

 

Por estas razóns, o método Way to English ofrécelles un amplo abano de actividades coas que 

desenvolver os seus intereses e demostrar os seus puntos fortes, á vez que practican en 

profundidade todas as áreas da aprendizaxe de linguas. Dada a diversidade de tipos de 

estudante, é de vital importancia que o profesorado coñeza canto antes as preferencias e os 

puntos fortes e débiles de cada quen.  

 

aprendizaxe.  

 

Perfil individual do estudante que entra en 3º da ESO 

Os alumnos/as que comezan 3º da ESO polo xeral vense a eles/as mesmos/as como 

estudantes de inglés no ensino secundario, tanto se a súa actitude é positiva como negativa, o 

comezo do segundo ciclo da ESO ofrece a estes alumnos/as unha excelente oportunidade de 

avaliar o seu propio progreso en inglés e de fixarse novos obxectivos que os axudarán a se 

enfrontar aos retos desta etapa do sistema educativo. Para determinar os coñecementos 

previos de inglés que teñen os alumnos/as que entran en 3º da ESO, Way to English ofrece 

dúas importantes ferramentas: 

 

• un exame de diagnóstico para o comezo do curso, co fin de avaliar os seus coñecementos 

previos. 

• os cadros de autoavaliación que se poden utilizar como punto de partida do Portfolio de 

cada alumno/a.  

 

A avaliación formativa e sumativa 

A folla de avaliación continua ou formativa (Formative Record Sheet), do Teacher’s Manual 

, permite que o profesorado anote as cualificacións obtidas polos alumnos/as nas diferentes 

áreas tratadas en cada unidade e reflicte as actitudes de cada un deles cara ao idioma.  

 

A partir da folla Summative Evaluation, o profesor/a poderá calcular unha nota numérica para 

cada alumno/a. Con todo, o factor máis importante para medir o desenvolvemento dos 

alumnos/as é o progreso individual que conseguiran desde o inicio do curso até o final de 

cada trimestre.  

 

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

decisión do profesor/a de promover ao alumno/a será adoptada atendendo á consecución das 

competencias clave e aos obxectivos da etapa. 
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3. Competencias clave 

 

a) As competencias clave e a súa descrición 

 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte da 

cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento 

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

desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 

As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a 

innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha 

delas. 

 

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, polo tanto, a vinculación entre a formación e o 

desenvolvemento profesional e ademais facilita a mobilidade de estudantes e profesionais. 

 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa achega a aquelas competencias clave ás que se 

orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como a propia selección dos contidos buscan 

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

progresivo de adquisición. 

 

Comunicación lingüística 

 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de 

organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia significa, no 

caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais e 

desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de 

información, comunicación e aprendizaxe. 

 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a 

consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese atender 

aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a fonolóxica, a 

ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa adecuada 

produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións 

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

relacionadas cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión 

intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que xorden 

no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a 

audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a 

produción de textos electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as estratexias 
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xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse 

eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación e os 

trazos de personalidade. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, 

interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

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

representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e 

procesos matemáticos en distintos contextos.  

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

aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos datos 

e a veracidade. 

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

áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas, a través 

da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico 

e á interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio natural, a protección e mantemento 

da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento 

científico e capacitan a cidadáns responsábeis  e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos 

científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de 

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

problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios coñecementos 

científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. Así mesmo, hanse 

de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e 

procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á 

tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento científico, e 

o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais, ás cuestións ambientais e á 

adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nun contorno natural e social. 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son os sistemas 

físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo e os sistemas tecnolóxicos. 

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

investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

Competencia dixital 

 

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

transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información até a súa 

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

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a 

información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude crítica e 

reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as normas de 

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

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a análise e a 

interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 

tanto teóricos coma técnicos. 

 

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

aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos desde un 

sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como a capacidade de 

cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. 

Todo iso desenvólvese a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais 

coma colectivas. 

 

Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados, elaborar 

respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos, conforme 

a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

 

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

competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de se comunicar dunha maneira 

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

diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade nun 

mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos 

Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de 

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

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos dereitos 

humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e implica manifestar o 

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

garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o mundo no que se 

vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan formas de 

comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar as ideas en 

actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os 

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

previsto. 

 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, contribuíndo 

así á cultura do emprendemento. 

 

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

capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade creadora e de 

innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de asunción e xestión de riscos e 

manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e en equipo, e por último, o sentido crítico e 

da responsabilidade. 

 

Conciencia e expresións culturais  
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Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e 

respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce 

persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio 

daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio 

de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural 

e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras 

comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a 

escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da cultura en diferentes 

autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma doutras manifestacións artístico-culturais da vida 

cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario 

abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e das principais obras e 

producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade e 

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

creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de cara á expresión das propias ideas e sentimentos; o 

interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da participación 

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

esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de calidade. 

 

 

b) Rúbrica de avaliación por competencias clave 

 

A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias que se van 

adquirindo en cada unidade e, na última, o modelo de avaliación global, as que se adquiriron ao longo do curso. 

 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito máis detallada 

da mesma. 

 

Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as súas 

propias necesidades e adaptará o modelo segundo conveña. 

 

No apartado para indicar a cualificación, enténdese que as abreviaturas corresponden a: IN (Insuficiente); SU 

(Suficiente); BE (Ben); NT (Notábel); SB (Sobresaliente). 

 

UNIDADE 1: What a journey! 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en 

situacións comunicativas diversas e adapta a 
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comunicación ao contexto. 

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, idiomas e 

culturas, de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas 

á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve 

problemas provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos 

da vida e do coñecemento. 

           



 

126 

 

 

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os 

diferentes campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da 

realidade e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores 

e criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza 

e fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e            
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complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera 

producións responsábeis  e creativas. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software 

e hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía 

e selecciona novas fontes de información e 

innovacións tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa utilidade para 

acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe 

e continuar aprendendo de xeito cada vez máis 

eficaz e autónomo, de acordo aos propios obxectivos 

e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza 

nun mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            
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Comprende a realidade social na que vive e 

contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na 

reflexión crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 

comprende os cambios como oportunidades, 

adáptase crítica e construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada un dos 

proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co            
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liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo 

e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, 

a capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos 

e convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

UNIDADE 2: Achievements 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 
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Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
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vida e do coñecemento. 

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 
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Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 
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5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 
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Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

UNIDADE 3: Holiday Time 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 
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Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
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ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 
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intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias            
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capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 
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Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

UNIDADE 4: Home and Away 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos            
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demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 
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Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 
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Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta            
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os erros e aprende dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
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solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

UNIDADE 5: A Plate of  Food 

 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para            
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interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
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complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 
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Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende            
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os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

UNIDADE 6: Beeing a Friend 

 

Competencias Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas            
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pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 
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incluídos os recursos tecnolóxicos. 

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a            
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motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

UNIDADE 7: Fighting  Crime 

 

Competencias Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas            
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pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 
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incluídos os recursos tecnolóxicos. 

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a            
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motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

UNIDADE 8: Innovations 

 

Competencias Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas            
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pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 
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incluídos os recursos tecnolóxicos. 

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a            
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motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

UNIDADE 9: Animal Planet 

 

Competencias Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           



 

166 

 

 

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas            
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pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 
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incluídos os recursos tecnolóxicos. 

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a            
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motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e  goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

AVALIACIÓN GLOBAL 

 

Competencias Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU  BE  NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas            
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pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 
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incluídos os recursos tecnolóxicos. 

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a            
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motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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4. Obxectivos da ESO 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos/as as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 

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

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

 

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

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 

ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

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

relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

 

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

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e da comunicación. 

 

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

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a 

houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

 

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

 

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

así como o patrimonio artístico e cultural. 

 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos demais, respectar as 

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

a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
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dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
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5. Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis  
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 1. Comprensión de textos  orais 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e de 

tema. 

-Identificación do tipo textual, 

adaptando  a comprensión ao mesmo. 

-Distinción de tipos  de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais, detalles relevantes). 

-Formulación de hipóteses sobre 

contido e contexto. 

-Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

-Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais.  

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades.  

- Narración de acontecementos 

pasados, puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes e expresión de sucesos 

futuros.  

- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, 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. 

Identificar a información esencial, os 

puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz 

ou por medios técnicos e articulados, a 

velocidade lenta ou media, nun rexistro 

formal, informal ou neutro, e que 

versen sobre asuntos cotiáns, en 

situacións habituais ou sobre temas 

xerais ou do propio campo de interese 

nos ámbitos persoal, público, educativo 

e ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e se poida volver escoitar o 

dito. 

 Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os 

detalles relevantes do texto. 

 Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de lecer), 

condicións de vida (contorno, estrutura 

social), relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

 Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes 

máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á 

organización textual (introdución do 

tema, desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

 Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

afirmativa e negativa para amosar 

aprobación ou desprobación). 

Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e clara (p. e. 

reservar un voo, información sobre 

actividades nun campamento de verán,  

conversas sobre o tempo, os sentimentos 

ou as comidas), sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en aeroportos, viaxes, 

campamentos, restaurantes, centros de 

lecer, de estudos ou traballo). 

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal entre dous ou máis 

interlocutores, que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso está articulado con 

claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente, 

e se o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o que dixo. 

5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p.e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios sinxelos e 

predicíbeis relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do que xa se lle 

dixo. 

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade (p. e. noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as 
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- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida cotiá; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades  comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e  

contorno natural; e Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. 

Patróns sonoros,  acentuais, 

rítmicos e de entoación. 

intereses, estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso común, 

e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas xerais relacionados cos 

mesmos. 

imaxes axudan á comprensión. 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

 Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro 

e a estrutura de discurso adecuados a 

cada caso. 

 Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoa 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender 

unha versión máis modesta da tarefa) 

ou a mensaxe (facer concesións no 

que realmente lle gustaría expresar), 

tras valorar as dificultades e os 

recursos dispoñíbeis. 

- Apoiarse en  e sacar o máximo 

partido dos coñecementos previos 

(utilizar linguaxe “prefabricada”, 

etc.). 

- Compensar as carencias 

lingüísticas mediante procedementos 

lingüísticos, paralingüísticos ou 

paratextuais: 

   Lingüísticos 

Producir textos breves e 

comprensíbeis, tanto en conversación 

cara a cara coma por teléfono ou outros 

medios técnicos, nun rexistro neutro ou 

informal, cunha linguaxe sinxela, nos 

que se dá, se solicita e se intercambia 

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 a repetición do 

mesmo. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos 

orais monolóxicos ou dialóxicos breves 

e de estrutura simple e clara, utilizando, 

entre outros, procedementos como a 

adaptación da mensaxe a patróns da 

primeira lingua ou outras, ou o uso de 

elementos léxicos aproximados, se non 

se dispón doutros máis precisos. 

Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

ben estruturadas e con apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde preguntas breves 

e sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

  2. Desenvólvese correctamente en 

xestións e transaccións cotiás, como son 

as viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

  3. Participa en conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono, ou outros 

medios técnicos, nas que estabelece  

contacto social, intercambia información e 

expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos que hai 

que seguir para realizar unha actividade 

conxunta. 

   4. Toma parte nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional (p. e. para 

presentarse, poñer queixas, discutir 

preferencias, denunciar un delito), 

intercambiando información suficiente, 

expresando as súas ideas sobre temas 

habituais, dando a súa opinión sobre 
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   - Modificar palabras de 

significado parecido. 

   - Definir ou parafrasear un termo 

ou expresión. 

   Paralingüísticos e paratextuais 

   - Pedir axuda. 

   - Sinalar obxectos, usar deícticos 

ou realizar accións que aclaran o 

significado. 

   - Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente (xestos, 

expresións faciais, posturas, contacto 

visual ou corporal, proxémica). 

   - Usar sons extralingüísticos e 

calidades prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, 

a decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a simpatía, a 

satisfacción, a esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

   - Estabelecemento e mantemento 

da comunicación e organización do 

discurso.     

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(produción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando 

os expoñentes máis comúns das 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto de modo sinxelo, coa 

suficiente cohesión interna e coherencia 

con respecto ao contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos ou bastante 

axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipses, deíxe persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e conectores e 

marcadores conversacionais 

frecuentes). 

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. 

Pronunciar e entoar de maneira clara 

e intelixíbel, aínda que ás veces resulte 

evidente o acento estranxeiro, ou se 

cometan erros de pronuncia 

esporádicos, sempre que non 

interrompan a comunicación e os 

interlocutores teñan que solicitar 

repeticións de cando en vez.  

   Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse 

medianamente en breves intercambios 

en situacións habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o discurso 

para buscar expresións, articular 

palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos 

comúns.      

   Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples 

para tomar ou ceder a quenda de palabra, 

aínda que se dependa en gran medida da 

actuación do interlocutor. 

problemas prácticos cando se lle pregunta 

directamente e reaccionando de forma 

sinxela ante comentarios, sempre que 

poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o necesita. 
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actividades da vida diaria; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

   Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais). 

- Formulación de hipóteses sobre 

contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a partir 

da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

-Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

Identificar a información esencial, os 

puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso coma en soporte dixital, breves 

e ben estruturados, escritos nun rexistro 

formal, informal ou neutro, que traten 

de asuntos cotiáns, de temas de interese 

ou relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os 

detalles relevantes do texto. 

Coñecer, e utilizar para a comprensión 

do texto, os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de traballo, 

actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a 

música ou o cine), condicións de vida 

(contorno, estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, 

no traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes 

máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á 

organización textual (introdución do 

tema, desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

 

Recoñecer, e aplicar á comprensión do 

texto, os constituíntes e a organización 

de estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación escrita, así 

como os seus significados asociados (p. 

e. estrutura afirmativa e negativa para 

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade (p. e., 

nun centro escolar, un lugar público ou 

unha zona de lecer). 

2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de revistas 

ou Internet, formulados de xeito simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato na que se fala dun 

mesmo, na que se describen persoas, 

obxectos e lugares, nárranse 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e se 

expresan sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que se lle informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional (p. e. sobre unha 

viaxe ou a realización de procuras por 

Internet). 

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves en calquera soporte, 

se os números, os nomes, as ilustracións e 

os títulos vehiculan gran parte da 

mensaxe. 

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta claramente 

estruturados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou o 

ambiente natural), sempre que poida reler 
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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. 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

amosar aprobación e desaprobación). 

Recoñecer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

Recoñecer as principais convencións 

ortográficas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p. e. ¼, %, 

@), e os seus significados asociados 

as seccións difíciles. 

7. Comprende o esencial (p. e. nas lecturas 

graduadas ou nas seccións de Reading) de 

historias de ficción breves e ben 

estruturadas e faise unha idea do carácter 

dos distintos personaxes, das súas 

relacións e do argumento. 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas 

co fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que  se sabe sobre o tema, 

que se pode ou se quere dicir, etc.). 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou gramática, 

obtención de axuda, etc.). 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas 

de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- 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 

Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre temas cotiáns ou 

de interese persoal, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos básicos de 

cohesión, as convencións ortográficas 

básicas e os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoábel de 

expresións e estruturas sinxelas e un 

léxico de uso frecuente. 

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves e de 

estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

Incorporar á produción do texto escrito 

os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, utilizando 

os expoñentes máis comúns das citadas 

funcións e os patróns discursivos de 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves (p. e. en Twitter ou Facebook) 

relacionados con actividades e situacións 

da vida cotiá, do seu interese persoal ou 

sobre temas de actualidade, respectando as 

convencións e normas de cortesía e de 

etiqueta. 

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os 

motivos de certas accións, nos ámbitos 

académico e ocupacional, describindo de 

xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos 

e lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e se mantén o contacto social 

(p. e. con amigos), intercámbiase 
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actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e 

os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso.  

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

uso máis frecuente para organizar o 

texto escrito, de xeito sinxelo, coa 

suficiente cohesión interna e coherencia 

con respecto ao contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante 

axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipses, deíxe persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en 

situacións menos correntes e sobre 

temas menos coñecidos haxa que 

adaptar a mensaxe. 

Coñecer e aplicar, de xeito adecuado 

para facerse comprensíbel case sempre, 

os signos de puntuación elementais (p. 

e. punto, coma) e as regras ortográficas 

básicas (p. e. uso orde dos adxectivos, 

ou separación de palabras ao final da 

liña), así como as convencións 

ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp) 

información, descríbense en termos 

sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a vitoria nunha 

competición); danse instrucións, fanse e 

acéptanse ofrecementos e suxestións (p. e. 

dan instrucións de como chegar a un sitio, 

poñen e aceptan queixas ou se dan 

consellos), e exprésanse opinións de xeito 

sinxelo. 

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de xeito sinxelo e observando as 

convencións formais e normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

 

 

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Way to English  3: 

 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidade (to- infinitive; for); comparación (too..., 

(not) ... enough); the fastest); resultado (so...); condición (if, unless); estilo indirecto 

(statements, questions, commands, suggestions and offers); pronomes relativos (who, 

that, which, where, when, whose, Defining relative clauses). 

 Relacións temporais (as soon as; while). 
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 Afirmación (affirmative sentences; tags). 

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

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

 Negación: oracións negativas con  not , never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing, negative tags). 

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

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

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

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

Continuous + Adv.); futuro continuo. 

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

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

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

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can, be 

able); posibilidade/ probabilidade (may; might; should, perhaps); necesidade (must; need, 

have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 

consello (should), intención (Present Continuous); condicional (First, Second and Third 

Conditional), voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive). 

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

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

(count/uncount/collective/compound nouns; pronoun (relative, reflexive/enphatic); 

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

 Expresión da cantidade  (singular/plural ; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

all  (the),  most,  both,  none.  Degree:  e.  g.  really; quite,  so; a l i t t le).  

Comparative and superlative adjectives . 

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

direction, origin and arrangement). 

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

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

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

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

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
6. Rúbrica de avaliación por estándares de aprendizaxe 

 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese un cadro modelo, que se 

pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá cubrir indicando a actividade concreta da 

unidade que avalía cada estándar de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para avaliar que se 

empregou. 

 

Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión oral, produción oral, 

comprensión escrita e  produción escrita). 

 

Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se especificaron son os máis xerais, pero cada 

profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o cadro segundo conveña. 

 

 

Unidade 1 What a Journey! 
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Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

exercicios ao longo da 

unidade 

 

 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo nunha axencia de 

viaxes (P 18, ex. 1-2)  

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Unha conversa sobre un 

artigo xornalístico (P. 13, 

ex. 4-5) 

 

Un diálogo sobre unha 

viaxe (P. 15, ex. 6-7) 

 

Way to English 

(P. 18-19). 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

Descrición de 

acontecementos pasados 

(P. 13, ex. 9) 

 

 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Culture Vídeo: My roots P. 

17 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Communication Vídeo: 

Flying away  P. 18 

 

Video link: Libro dixital, 

P. 12, documental 

Christmas Island 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

          

2. Desenvólvese correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

Way to English: Diálogos 

nunha axencia de viaxes 

para reservar un billete de 

avión  

(P. 18, ex. 3) 

 

Facer unha reserva nun 

hotel  

(P. 19, ex. 3) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Descrición de 

acontecementos pasados 

(P. 13, ex. 9) 

 

Informar dunha viaxe no 

pasado 

(P. 15, ex. 11-12) 

 

Falar dun explorador  

(P. 11, ex. 9) 

 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Anuncios de hoteis 

(P. 19, ex. 1) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Un correo electrónico 

persoal 

(P. 13, ex. 8) 
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4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Un artigo sobre a historia 

do voo 

(P. 17, ex. 1-3) 

 

Extra Reading: un artigo 

sobre Sir Walter Raleigh 

(P. 130) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Unha entrada dun blog 

sobre unha viaxe 

(P. 12, ex. 1-3) 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

Completar un cadro sobre 

un libro ou unha película 

(WB P. 21, ex. 3) 

         

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 16, ex. 1-3) 

 

Writing Plan 

(WB P. 117) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

          

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

Unha narración dun evento 

(P. 16, tarefa de escritura) 

 

 

Writing Plan 

(WB P. 117) 

         

6. Escribe correspondencia formal básica e           
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breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

 

 

Unidade 2 Achievements 

 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Entender unha enquisa 

persoal. 

(P 31, ex. 3) 

 

Instrucións gravadas 

para exercicios ao longo 

da unidade. 

 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Intrucións na aula  

Way to English: 

Entrevista persoal 

P. 30 

 

Communication video: 

Tell me about it 

P. 30 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Unha entrevista de traballo  

(P. 26, ex. 5-6) 

 

Unha entrevista persoal 

(P. 30, ex. 1) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

          

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

Entrevista a un/ha 

compañeiro/a 

 (P. 27, ex. 10-12) 
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relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Unha presentación sobre 

unha persoa coñecida da 

clase 

(P. 22, ex. 8) 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Culture Video: School 

Days 

P. 29 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Falar arredor dos logros 

dunha persoa célebre 

(P. 23, ex. 8) 

 

Realizar unha enquisa oral 

(P. 31, ex. 3) 

         

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). 

Falar das túas experiencias 

(P. 25, ex. 9) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Falar de intereses persoais 

cun/ha compañeiro/a 

(P. 27, ex. 10-12)  

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

Unha entrevista nun 

campamento 

(P. 31, ex. 3) 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Anuncio dun campamento 

de verán (P. 26, ex. 1) 
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Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

 

Anuncios de diferentes 

campamentos 

(P. 31, ex. 1) 

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

          

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Tres textos sobre vacacións 

(Sección de Cultura, p. 29) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Unha páxina web dunha 

banda musical 

(P. 24, ex. 1-3) 

 

Artigo sobre a historia dos 

scouts 

(Extra Reading, P.  131) 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

Inquérito sobre 

campamentos 

(P. 31, ex. 3) 

         

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 28, Task) 

 

Escribir un artigo sobre 

unha actividade do verán 

(P. 28, ex. 1-3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 118) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

Escribir un artigo sobre 

unha actividade pasada. 

(WB, P. 21) 
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situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 3 Holiday Time 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

 

Intercambio de 

información 

(P. 42, ex. 1) 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo sobre vacacións 

(P. 38, ex. 4-5) 

 

Communication Video: 

Where are you going? 

(P. 42) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

          

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

Conversa sobre plans de 

vacacións 

(P. 35, ex. 5-6) 
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prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

          

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Video Everything Culture. 

Video: Being a Tourist 

(P. 41) 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Comentar os teus plans a 

un/ha compañeiro/a 

(P. 37, ex. 9) 

 

Facer unha presentación 

sobre unha cidade 

(P. 48, ex. 5) 

         

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). 

Conversa para preparar 

unha viaxe 

(P. 35, ex. 10) 

 

Intercambio de 

información sobre unha 

excursión 

(P. 42, ex. 2) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Conversa para planificar 

unha viaxe cun amigo 

(P. 39, ex. 9) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 
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de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Páxina web de FAQs  

(P. 38, ex. 1) 

 

Anuncios para 

excursións 

(P. 42, ex. 1) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Correo electrónico dun 

amigo sobre unha viaxe 

(P. 40, ex. 3 e WB, P. 

29, ex. 3) 

         

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

Mensaxes de texto 

informativos 

(P. 43, ex. 2) 

         

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Artigos breves 

informativos sobre 

viaxes curiosas 

(P. 41,  ex. 1-3) 

 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Artigo dunha revista de 

viaxes 

(P. 36, ex. 1-4)  

 

Artigos sobre medio 

ambiente en Kenya 

(Extra Reading, P. 132) 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

Extracto “The Lost 

World” 

(P. 47, ex. 1-3) 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

          

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Escribir mensaxes de texto 

(P. 43, ex. 3) 

 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 40 Task) 
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Writing Plan 

(WB, P. 119) 

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

Mensaxes de teléfono 

(P. 43, ex. 3) 

 

Facer apuntamentos para 

ofrecer unha presentación 

sobre unha cidade 

(P. 48, ex. 4) 

         

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 modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

          

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

Escribir un correo  

electrónico a un amigo 

(P. 40, Task, WB, P. 29, 

ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 119) 

         

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 4 Home and Away 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo: pedir e dar 

enderezos 

(P. 54, ex. 4-5) 
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Communication Video: 

Shopping Choices 

(P. 58) 

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Conversa telefónica  

(p. 50, ex. 5-6) 

 

Everyday English 

Entender indicacións 

(P. 58, ex. 1-2) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

Dar e pedir enderezos 

(P. 55, ex. 10) 

 

Everyday English 

(P. 58, ex. 1-3) 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Culture Video Shopping 

centre or High Street? 

(P. 57) 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Video link: Turismo en 

Dublín video 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

          

2. Desenvólvese correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

Conversar sobre lugares 

visitados. 

(P. 53, ex. 9) 

 

Pedir e dar indicacións cun 

plano 

(P. 51, ex. 11) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

Falar arredor dun lugar  

(P. 51, ex. 11) 

 

Conversa nun centro 

comercial para pedir 
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ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

indicacións 

(P. 58, ex. 1-3) 

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Instrucións para entender 

exercicios ao longo da 

unidade. 

 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Anuncios publicitarios (P. 

50, ex. 1-3) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Un correo electrónico entre 

amigos 

(P. 51, ex. 9) 

         

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

Correos electrónicos 

formais a un centro de 

ensinanza  

(P. 59) 

         

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Un artigo sobre Sidney 

(Extra Reading, P. 133, ex. 

1-2) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Unha páxina web sobre 

Dublín e París (P. 52, ex. 

1-3)  

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con           
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información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer  

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 56, Task) 

 

Describir un lugar  

coñecido 

(WB, P. 37, ex. 3-4) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 120) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Unha descrición dun lugar 

(P. 56, tarefa de escritura) 

 

Describir un lugar 

coñecido 

(WB, P. 37, ex. 3-4) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 120) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 5  A Plate of Food 

 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

 

Role Play: dar e recibir 

instrucións de uso dunha 

máquina 

(P. 71, ex. 3) 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo nun restaurante  

(P. 70, ex. 1-3) 

 

Communication Video: 

What´s on the menu? 

(P. 70) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Conversa entre amigos/as 

sobre unha cea 

(P. 65, ex. 6-7) 

 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

Conversa nun restaurante 

para decidir que pedir 

(P. 67 ex. 4-6 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Culture Video: Food from 

around the World (P. 69) 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

          

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

Dar instrucións sobre o uso 

dunha máquina 

(P. 71, ex. 3) 
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ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

2. Desenvólvese correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

Facer un pedimento nun 

restaurante. 

(P. 70, ex. 3) 

 

Roleplay entre camareiro e 

cliente 

(P. 70, ex. 3) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Conversa sobre comida 

(P. 65, ex. 8) 

 

Diálogo cun/ha amigo/a 

sobre gustos e 

planificación dun menú  

(P. 67, ex. 10) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

 

Entender instrucións nunha 

máquina expendedora 

(P. 71, ex. 1) 

 

Instrucións de pagamento 

por caixa automática  

(P. 71, ex. 2) 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Entender un menú  

(P. 66, ex. 1) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

          

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 
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seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Texto sobre a comida 

británica e francesa 

(P. 64 ex. 1-4) 

 

Artigo sobre Michelle 

Obama e a comida sa 

(P. 69, ex. 1-3) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Tres textos sobre 

celebracións tradicionais 

(P. 134)  

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

          

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 68, ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 121) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Escribir sobre un 

restaurante 

(P. 45 ex. 3) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

Escribir unha crítica dun 

restaurante 

(P. 68) 
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solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

 

Writing Plan 

(WB, P. 121) 

 

Unidade 6 Being a Friend 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

Conversas entre dous 

amigos sobre a amizade 

(P. 75, ex. 7-8) 

 

Communication Video: 

I´m sorry 

(P. 82) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Escoitar a compañeiros/as 

dialogar 

(P. 75, ex. 9; P. 77, ex. 9; 

P. 79, ex. 10) 

 

Escoitar Roleplay  

(P. 82, ex. 1-3) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

          

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

Programa de radio con 

chamadas sobre problemas 

persoais 

(P. 78, ex. 5-6) 

         

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 
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ocupacionais ou do seu interese. 

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Culture Video: Table 

manners 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Presentar á clase un 

proxecto sobre un 

itinerario virtual 

(P. 88, ex. 6) 

         

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). 

Conversar cun/ha amigo/a 

sobre actividades cotiás do 

pasado. 

(P. 77, ex. 9) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Dar consellos a outra 

persoa 

(P. 75, ex. 9) 

 

Roleplay para pedir 

desculpas 

(P. 82, ex. 3) 

 

Roleplay para pedir e dar 

consellos a un/ha amigo/a 

(P. 79, ex. 10) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

Facer unha presentación á 

clase dunha viaxe 

(P. 88, ex. 6) 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Artigos curtos sobre 

personaxes de cinema: The 

Sidekick 

(P. 135) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en Facer un test persoal          
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calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

(P. 74, ex. 1) 

 

Cartas persoais  

(P. 80, ex. 3) 

 

Mensaxes de textos 

persoais 

(P. 83, ex. 1-2) 

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Artigo The Sidekick 

Extra Reading (P. 135) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Proxecto Itinerario Virtual 

(P. 88) 

 

 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

The All-American Slurp 

(P. 81, ex. 1-3) 

 

Conto curto clásico 

Damón e Pythias 

(P. 76, ex. 1-6) 

 

Extracto de Romeo e 

Xulieta 

(P. 87, ex. 1-3) 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

Completar un inquérito 

persoal 

(P. 74, ex. 1) 

         

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(WB, p. 53, ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 122) 

 

Escribir mensaxes de texto 

persoais 

(P. 83, ex. 3) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

Facer apuntamentos para 

realizar unha presentación 

sobre un itinerario 

         



 

203 

 

 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

(P. 88, ex. 4) 

 

Escribir un artigo para a 

web do colexio 

(WB, P. 53, ex 4) 

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

Realizar unha carta a un/ha 

amigo/a sobre un problema 

persoal. 

(P. 80, Task, WB, P. 53, 

ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 122) 

         

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 7  Fighting Crime 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

 

Entender unha chamada de 

emerxencia 

(P. 98, ex. 1-2) 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Communication Video: 

Emergency! 

(P. 98) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Roleplay para informar 

sobre un crime 

(P. 95, ex. 11-12) 

 

Entender unha chamada de 

emerxencia 

(P. 98, ex. 1-2) 

         

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, 

Escoitar unha entrevista 

coa policía 

(P. 94, ex. 4-5) 
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amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

          

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Culture Video: Emergency 

Services 

 

Documental sobre series de 

crimes na televisión 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Describir un crime a un/ha 

compañeiro/a 

(P. 91, ex. 9) 

 

Facer unha chamada de 

emerxencia 

(P. 98, ex. 3;  P. 99, ex. 3) 

         

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). 

Roleplay dunha chamada 

de emerxencia 

(P. 99, ex. 3) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Facer un Roleplay dunha 

entrevista cun axente de 

policía 

(P. 95, ex. 11) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Titulares de xornal 

(P. 99, ex. 1) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

          

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Un artigo sobre o servizo 

de bombeiros 

(P. 97, ex. 1-3) 

 

Artigos sobre Robin Hood 

(P. 136) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Artigos xornalísticos  

(P. 92, ex. 1-3) 

 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

          

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 96 e WB, P. 61, ex. 3) 

 

Writing Plan  

(WB, p. 123) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 
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respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Escribir unha noticia 

(P. 96, Task, WB, P. 61, 

ex. 4) 

 

Writing Plan 

(WB, p. 123) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 8 Innovations 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes 

e comunicados breves e articulados de modo 

lento e claro, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

Instrucións gravadas 

para facer exercicios ao 

longo da unidade. 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Diálogo cun/ha 

compañeiro/a 

(P. 103, ex. 11) (P. 105, 

ex. 8) 

 

Entender un diálogo 

presentando unha 

queixa 

(P. 110, ex. 1-2) 

 

Communication Video:  

It´s Broken 

(P. 110) 
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3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema lle 

resulta coñecido e o discurso está articulado 

con claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

Entrevista sobre 

Thomas Edison 

(P. 102, ex. 5-6) 

 

Programa de radio 

sobre inventores 

(P. 106, ex. 5-6) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal na 

que participa, descricións, narracións, puntos 

de vista e opinións sobre asuntos prácticos da 

vida diaria e sobre temas do seu interese, cando 

se lle fala con claridade, amodo e directamente, 

e se o interlocutor está disposto a repetir ou 

reformular o que xa dixo. 

Falar de invencións 

cun/ha compañeiro/a 

(P. 107, ex. 10) 

         

5. Comprende, nunha conversación formal ou 

entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis relacionados 

cos mesmos, sempre que poida pedir que se lle 

repita, aclare ou elabore algo do que se lle 

dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Culture Video: Repair 

or replace? 

(P. 109) 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese, articulados con lentitude e 

claridade cando as imaxes axudan á 

comprensión. 

          

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Falar da información 

presentada nun cadro sobre 

inventores 

(P. 107, ex. 10) 

         

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). 

Facer e contestar preguntas 

cun/ha compañeiro/a 

(P. 103, ex. 11) 

 

Roleplay entre cliente e 

dependente nunha tenda 

(P. 110, ex. 1-3) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

Falar sobre inventos cun/ha 

compañeiro/a. 

(P. 107, ex. 10) 
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4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

 

Entender queixas sobre un 

aparello roto 

(P. 111, ex. 1-3) 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Anuncio 

(P. 106, ex. 1) 

 

Anuncios sobre inventos 

novos 

(P. 102, ex. 1) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

          

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

Correos electrónicos 

formais que expresen unha 

queixa a unha empresa 

comercial 

(P. 111, ex. 1-2) 

         

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Dous artigos curtos con 

datos sobre inventos 

(P. 109, ex. 1-3) 

 

 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Artigo sobre un inventor 

xaponés 

(P. 104, ex. 1-3) 

 

Dous artigos sobre 

innovadores: Extra 

Reading 

(P. 137) 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
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1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

          

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 108, ex. 1 e WB, P. 69, 

exercicio 3) 

 

Writing Plan  

(WB, p. 124) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Redacción sobre un 

invento  

(P. 108, exercicios e Task) 

 

Escribir sobre os satélites  

(WB, P. 69, ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, p. 124) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

Escribir un correo 

electrónico formal 

expresando unha queixa a 

unha empresa. 

(P. 111, ex. 3) 

         

 

Unidade 9 Animal Planet 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles Entender instrucións          
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relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

gravadas ao longo da 

unidade. 

 

Communication Video: 

Quiz Time! 

(P. 122) 

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo cun/ha 

compañeiro/a 

(P. 119, ex. 10-12) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Conversa sobre animais (P. 

117, ex. 4-5) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

          

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Entender presentacións na 

clase 

(P. 118, ex. 4-5) 

 

Unha presentación sobre 

un animal 

(P. 123, ex. 1) 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Culture Video: Wikipedia 

(P. 121) 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Facer unha presentación 

sobre un animal 

(P. 123, ex. 3) 

         

2. Desenvólvese correctamente en xestións Entender instrucións          
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e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

(P. 117, ex. 8) 

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Dialogar cun/ha 

compañeiro/a 

(P. 115, ex. 9) 

 

Intercambiar información 

sobre animais 

(P. 119, ex. 10-12) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Entender os resultados 

dunha procura en Internet  

(P. 122, ex. 2-3) 

 

Procurar información na 

web 

(P. 122, ex. 4) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

          

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Textos e datos sobre 

animais en perigo. 

(P. 138, Extra Reading) 

 

Artigo sobre curiosidades 

da natureza 

(P. 116, ex. 1-3) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

Texto dunha páxina web 

sobre un animal extinto. 
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referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

(P. 121) 

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

Relato curto 

(P. 127) 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

          

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 120, Task e WB, P. 77, 

ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 125) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

Tomar notas de 

información atopada nunha 

procura na web 

(P. 122, ex. 4) 

 

Facer apuntamentos para 

preparar unha presentación 

(P. 123; P. 128) 

         

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 modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Escribir un informe curto 

sobre un animal 

(P. 120, Task) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 125) 

 

Facer un cartel 

(P. 128) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

A continuación, incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 
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TÁBOA DE CONSULTA DE NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Capta correctamente todos os 

puntos principais e detalles 

relevantes de mensaxes orais. 

Capta case todos os puntos 

principais e detalles relevantes 

de mensaxes orais. 

Capta algúns puntos principais 

e detalles relevantes de 

mensaxes orais. 

Non capta os puntos 

principais nin detalles 

relevantes de mensaxes 

orais. 

Entende o esencial do que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas. 

Entende case todo o esencial do 

que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas. 

Entende parcialmente o 

esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas. 

Non entende o esencial 

do que se lle di en 

transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas. 

Identifica correctamente o 

sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación 

formal ou informal. 

Identifica practicamente ao 

completo o sentido xeral e os 

puntos principais dunha 

conversación formal ou 

informal. 

Identifica parte do sentido xeral 

e algúns puntos principais 

dunha conversación formal ou 

informal. 

Non identifica o sentido 

xeral nin os puntos 

principais dunha 

conversación formal ou 

informal. 

Comprende descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións en conversacións nas 

que participa sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese nas 

conversacións. 

Comprende case toda a 

información de descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións en conversacións nas 

que participa sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese nas 

conversacións. 

Cústalle comprender 

descricións, narracións, puntos 

de vista e opinións en 

conversacións nas que participa 

sobre asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do seu 

interese nas conversacións. 

Non comprende 

descricións, narracións, 

puntos de vista e 

opinións en 

conversacións nas que 

participa sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu 

interese nas 

conversacións. 

Comprende o que se lle 

pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu 

interese, e comentarios 

sinxelos e predicíbeis nunha 

conversación formal ou 

entrevista na que participa. 

Comprende case todo o que se 

lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, 

e comentarios sinxelos e 

predicíbeis nunha conversación 

formal ou entrevista na que 

participa. 

Cústalle comprender o que se 

lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu 

interese, e comentarios sinxelos 

e predicíbeis nunha 

conversación formal ou 

entrevista na que participa. 

Non comprende o que se 

lle pregunta sobre 

asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais 

ou do seu interese, e 

comentarios sinxelos e 

predicíbeis nunha 

conversación formal ou 

entrevista na que 

participa. 

Distingue perfectamente as 

ideas principais e a 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou 

do seu interese. 

Distingue case todas as ideas 

principais e case toda a 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou do 

seu interese. 

Ten dificultade para distinguir 

as ideas principais e a 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou do 

seu interese. 

Non distingue as ideas 

principais nin a 

información relevante en 

presentacións sobre 

temas educativos, 

ocupacionais ou do seu 

interese. 

Identifica correctamente a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Identifica case toda a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Cústalle identificar a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Non identifica a 

información esencial de 

programas de televisión 

sobre asuntos cotiáns ou 

do seu interese, cando as 

imaxes axudan á 

comprensión. 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Fai correctamente 

presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas 

do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde sen 

dificultade preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas case sen erros, 

bastante estruturadas e con 

apoio visual, sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos ou ocupación, e 

responde con algunha 

dificultade preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas con erros, pouco 

estruturadas e con apoio visual, 

sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde con 

bastante dificultade preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das mesmas. 

Non é capaz de facer 

presentacións breves e 

ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual, sobre aspectos 

concretos de temas do 

seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

tampouco responde 

correctamente preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido 

das mesmas. 

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). 

Desenvólvese case sen 

problema 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). 

Desenvólvese con dificultade 

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). 

Non se desenvolve 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). 

Participa activa e 

correctamente en 

conversacións informais, cara 

a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas 

que estabelece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións 

ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

Participa activamente e case 

correctamente en conversacións 

informais, cara a cara ou por 

teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece 

contacto social, intercambia 

información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións 

e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar 

unha actividade conxunta. 

Participa con dificultade en 

conversacións informais, cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, coas que 

pretende estabelecer contacto 

social, intercambiar 

información e expresar 

opinións e puntos de vista, 

facer invitacións e 

ofrecementos, pedir e ofrecer 

cousas, pedir e dar indicacións 

ou instrucións, ou discutir os 

pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

Non é quen de participar 

en conversacións 

informais, cara a cara ou 

por teléfono ou outros 

medios técnicos, coas 

que se pretende 

estabelecer contacto 

social, intercambiar 

información e expresar 

opinións e puntos de 

vista, facer invitacións e 

ofrecementos, pedir e 

ofrecer cousas, pedir e 

dar indicacións ou 

instrucións, ou discutir 

os pasos que hai que 

seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

Participa activa e 

correctamente nunha 

conversación formal, reunión 

ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional, 

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. 

Participa nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional case sen 

dificultade, 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. 

Participa nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional con bastante 

dificultade para intercambiar 

información suficiente, 

expresar as súas ideas sobre 

temas habituais, dar a súa 

opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle pregunta 

directamente, e cústalle 

reaccionar de forma sinxela 

ante comentarios. 

Non é capaz de participar  

nunha conversación 

formal, reunión ou 

entrevista de carácter 

académico ou 

ocupacional para 

intercambiar 

información, expresar as 

súas ideas sobre temas 

habituais, dar a súa 

opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle 

pregunta directamente, e 
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cústalle reaccionar de 

forma sinxela ante 

comentarios. 

 

 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Identifica correctamente, 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. 

Identifica case sen problemas e 

con axuda da imaxe, instrucións 

de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións 

para a realización de actividades 

e normas de seguridade. 

Cústalle identificar, aínda 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. 

Non é capaz de 

identificar, aínda con 

axuda da imaxe, 

instrucións de 

funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos 

ou de máquinas, nin 

instrucións para a 

realización de 

actividades e normas de 

seguridade. 

Entende perfectamente os 

puntos principais de anuncios 

e material publicitario de 

revistas ou de Internet, 

formulados de maneira simple 

e clara, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Entende case todos os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de revistas 

ou de Internet, formulados de 

maneira simple e clara, e 

relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, 

académico e ocupacional. 

Entende con dificultade os 

puntos principais de anuncios e 

material publicitario de revistas 

ou de Internet, formulados de 

maneira simple e clara, e 

relacionados con asuntos do 

seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e 

ocupacional. 

Non entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

revistas ou de Internet, 

formulados de maneira 

simple e clara, e 

relacionados con asuntos 

do seu interese, nos 

ámbitos persoal, 

académico e 

ocupacional. 

Comprende perfectamente 

correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar 

dun mesmo; describir persoas, 

obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

Comprende case sen problemas 

correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun 

mesmo; describir persoas, 

obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

Cústalle comprender 

correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar 

dun mesmo; describir persoas, 

obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

Non comprende 

correspondencia persoal 

en calquera formato, para 

falar dun mesmo; 

describir persoas, 

obxectos e lugares; 

narrar acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou do 

seu interese. 

Entende sen ningún problema 

todo o esencial de 

correspondencia formal na que 

é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto 

persoal, educativo ou 

ocupacional. 

Entende con algún problema o 

esencial de correspondencia 

formal na que é informado 

sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional. 

Entende con bastante 

dificultade o esencial de 

correspondencia formal na que 

é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto 

persoal, educativo ou 

ocupacional. 

Non entende o esencial 

de correspondencia 

formal na que é 

informado sobre asuntos 

do seu interese no 

contexto persoal, 

educativo ou 

ocupacional. 

Capta perfectamente as ideas Capta case ao completo as ideas Cústalle captar as ideas Non capta as ideas 
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principais de textos 

xornalísticos breves en 

calquera soporte. 

principais de textos 

xornalísticos breves en calquera 

soporte. 

principais de textos 

xornalísticos breves en calquera 

soporte. 

principais de textos 

xornalísticos breves en 

calquera soporte. 

Entende sen problemas a 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia 

ou consulta, claramente 

estruturados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu 

interese. 

Entende case sen problemas a 

información específica esencial 

en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou 

consulta, claramente 

estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionais, ou do seu 

interese. 

Ten dificultade para entender a 

información específica esencial 

en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou 

consulta, claramente 

estruturados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu 

interese. 

Non entende a 

información específica 

esencial en páxinas web 

ou outros materiais de 

referencia ou consulta, 

claramente estruturados 

sobre temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionais, ou 

do seu interese. 

Comprende sen dificultade o 

esencial de historias de ficción 

breves e ben estruturadas e 

faise unha idea do carácter dos 

distintos personaxes, das súas 

relacións e do argumento. 

Comprende o esencial de 

historias de ficción breves e ben 

estruturadas e faise unha idea do 

carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e 

do argumento. 

Comprende con dificultade o 

esencial de historias de ficción 

breves e ben estruturadas e 

cústalle facerse unha idea do 

carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e 

do argumento. 

Non comprende o 

esencial de historias de 

ficción breves e ben 

estruturadas e non se fai 

unha idea do carácter dos 

distintos personaxes, das 

súas relacións e do 

argumento. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Completa correctamente un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa 

á súa formación, ocupación, 

intereses ou afeccións. 

Completa con algúns erros un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á 

súa formación, ocupación, 

intereses ou afeccións. 

Completa con dificultade un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á 

súa formación, ocupación, 

intereses ou afeccións. 

Non é capaz de 

completar un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa á súa formación, 

ocupación, intereses ou 

afeccións. 

Escribe correctamente notas e 

mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do 

seu interese. 

Escribe con algúns erros notas e 

mensaxes nas que se fan breves 

comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

Escribe con bastantes erros 

notas e mensaxes nas que se 

fan breves comentarios ou se 

dan instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do 

seu interese. 

Non é capaz de escribir 

notas nin mensaxes para 

facer breves comentarios 

ou dar instrucións e 

indicacións relacionadas 

con actividades e 

situacións da vida cotiá e 

do seu interese. 

Escribe correctamente notas, 

anuncios e mensaxes breves 

relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre 

temas de actualidade, 

respectando as convencións e 

as normas de cortesía e de 

etiqueta. 

Escribe con algúns erros notas, 

anuncios e mensaxes breves 

relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre temas 

de actualidade, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía e de etiqueta. 

Escribe con bastantes erros 

notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con 

actividades e situacións da vida 

cotiá, do seu interese persoal ou 

sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e 

as normas de cortesía e de 

etiqueta. 

Non é capaz de escribir 

notas, anuncios nin 

mensaxes breves 

relacionados con 

actividades e situacións 

da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre 

temas de actualidade, 

respectando as 

convencións e as normas 
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de cortesía e de etiqueta. 

Escribe correctamente 

informes moi breves con 

información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os 

principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Escribe con algúns erros 

informes moi breves con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os 

motivos de certas accións, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma 

esquemática. 

Escribe con bastantes erros 

informes moi breves con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os 

motivos de certas accións, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os 

principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Non é capaz de escribir 

informes moi breves con 

información sinxela e 

relevante sobre feitos 

habituais ou os motivos 

de certas accións, 

describindo de maneira 

sinxela situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os 

principais 

acontecementos de forma 

esquemática. 

Escribe correctamente 

correspondencia persoal para 

estabelecer e manter o 

contacto social, intercambiar 

información, describir en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais, etc. 

Escribe con algúns erros 

correspondencia persoal para 

estabelecer e manter o contacto 

social, intercambiar 

información, describir en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais, etc. 

Escribe con bastantes erros 

correspondencia persoal para 

estabelecer e manter o contacto 

social, intercambiar 

información, describir en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais, etc. 

Non é capaz de escribir 

correspondencia persoal 

para estabelecer e manter 

o contacto social, 

intercambiar 

información, describir en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e 

experiencias persoais, 

etc. 

Escribe correctamente 

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 as 

normas de cortesía básicas 

deste tipo de textos. 

Escribe con algúns erros 

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 as 

normas de cortesía básicas deste 

tipo de textos. 

Escribe con bastantes erros 

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 as 

normas de cortesía básicas 

deste tipo de textos. 

Non é capaz de escribir 

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 as 

normas de cortesía 

básicas deste tipo de 

textos. 

 

 

 

 

 

 

7.  Elementos tranversais  

 

 

Dentro das posibilidades que ofrece o ensino dunha lingua estranxeira Way to English 3 ofrece, a través do seu 

contido, a selección dos seus temas, textos e situacións de interacción entre alumnos, oportunidades para 

introducir aspectos dos elementos transversais ao longo do proxecto. Os elementos transversais que se 

desenvolven a continuación aprécianse de maneira integrada nos textos, ilustracións e actividades de Way to 

English  3 (ver a secuencia das unidades e as rúbricas de avaliación por estándares de aprendizaxe). 

 

Na Ensinanza Secundaria Obrigatoria, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada 

etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

disciplinas. 
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As Administracións educativas promoverán 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. As 

Administracións educativas promoverán a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos 

os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que alicerzan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes 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.  

      A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de   

       xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de                                                                   

      calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto  

      xudeu como feito histórico.  

      Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan               

discriminación. 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso 

e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas do inadecuado emprego das 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á adquisición de competencias para a 

creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e 

do respecto ao emprendedor e ao empresario, así como da ética empresarial. As Administracións educativas 

fomentarán 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. 

 

As Administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte 

do comportamento xuvenil. Para estes efectos, as devanditas Administracións promoverán a práctica diaria de 

deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a xornada escolar, nos termos e condicións 

que, seguindo as recomendacións dos organismos competentes, garantan un desenvolvemento adecuado para 

favorecer unha vida activa, saudábel e autónoma. O deseño, coordinación e supervisión das medidas que para 

estes efectos se adopten no centro educativo serán asumidos polo profesorado con cualificación ou 

especialización adecuada nestes ámbitos. 

 

No ámbito da educación e a seguridade vial, as Administracións educativas incorporarán elementos curriculares 

e promoverán accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o 

alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de 

bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de 

tráfico e as súas secuelas. 
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8. Secuencia das unidades didácticas 

 

UNIDADE Getting Started 

 

a) Obxectivos 

 

Repasar vocabulario relacionado coa xeografía, as profesións, o tempo meteorolóxico e os medios de transporte. 

Utilizar correctamente as formas there is / there are, there was / there were, o Present Simple e o Present 

Continuous, comparación de adxectivos e adverbios. 

Facer presentacións formais e informais. 

Utilizar a linguaxe da clase. 

Aprender a organizar as ideas nos distintos parágrafos dun texto. 

Utilizar os seus coñecementos sobre as normas de escritura para corrixir un texto prestando atención ás 

maiúsculas, á puntuación e á orde correcta das palabras. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Repaso dos accidentes xeográficos, as profesións, o tempo meteorolóxico e de distintos medios de transporte. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de todo o vocabulario de repaso. 

 

Grammar 

Repaso das formas there is / there are, there was /there were, e do Present Simple e o Present Continuous, 

comparación de adxectivos e adverbios. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de toda a gramática de repaso. 

 

Speaking 

Repaso do uso da linguaxe nas presentacións formais e informais. 

Repaso da linguaxe de clase. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar unha presentación nunha 

situación formal e nunha informal, e a linguaxe típica da clase. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5 e Language Builder, WB, páxs. 4-5: repaso do vocabulario relacionado coa 

xeografía, as profesións, o tempo meteorolóxico e os medios de transporte. 

- Grammar, SB, páxs. 6-7: repaso das formas there is / there are, there was / there were e o Present Simple e o 

Present Continuous,comparación de adxectivos e adverbios. 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da lingua inglesa para interactuar na aula co profesor/a e cos compañeiros/as, facer 

presentacións formais e informais.  

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS: práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á unidade de introdución. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade de 

introdución e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team 

Games. 

  + Test Factory and Other Resources: realización do exame diagnóstico e das follas de revisión. 

 

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

- My English Experience, WB, páx. 129; Language Builder, WB, páxs. 4-5: consciencia do grao de 

coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 8: coñecemento das formas de presentación en inglés para utilizalas en situacións de 

comunicación axeitadas; uso da linguaxe apropiada na clase; importancia dunha actitude respectuosa cara ao 

profesor/a, os compañeiros/as e as rutinas da clase. 

-Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na 

aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos que se 

dan. Fomento do traballo colaborativo na aula. 

- Student Learning Record, WB, páx. 132: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da motivación persoal 

dos alumnos/as cara á lingua. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Información sobre elementos xeográficos e naturais. 

 

Lingua e Literatura: 

- There is / there are. 

- There was / there were. 

- O Present Simple. 

- O Present Continuous. 

- Comparación de adxectivos e adverbios. 

 

 

Valores éticos: 

- Familiarización coas fórmulas axeitadas para facer presentacións formais e informais. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as de 

clase. 

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

 

 

UNIDADE 1: What a Journey! 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coas viaxes e cos sentimentos. 

Ler de forma comprensiva e autónoma a entrada dun blog e a biografía do explorador inglés Sir Walter Raleigh. 

Utilizar correctamente o Past Simple e used to. 

Contrastar o uso do Past Simple co do Past Continuous. 

Escoitar e comprender unha conversa sobre a información publicada nun artigo dun xornal e outra sobre unha 

viaxe. 

Falar de exploradores e das súas expedicións. 

Describir feitos pasados. 

Informar sobre unha viaxe. 

Escribir un texto sobre algo estraño que lles pasara, prestando atención ao uso das comiñas á hora de citar as 

palabras exactas que dixo unha persoa. 

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

 

 

b) Contidos didácticos 
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Vocabulary 

Vocabulario relacionado coas viaxes. 

Comprensión e expresión escrita dun cómic. 

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

Grammar 

Estrutura e uso do Past Simple e used to. 

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

 

Speaking 

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

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

Interacción oral co compañeiro/a para describir e adiviñar un explorador/a utilizando as expresións dadas. 

 

Reading 

Lectura dun blog para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

 

Grammar 

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

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

 

Speaking 

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

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

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

 

Vocabulary 

Os sentimentos. 

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

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa sobre unha viaxe. 

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

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta das sílabas das palabras. 

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

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para describir sentimentos. 

 

Speaking 

Interacción oral con compañeiro/a para completar un cadro sobre unha viaxe utilizando o vocabulario aprendido. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun texto narrativo anecdótico. 

Análise da ortografía, a gramática e a linguaxe típica empregada á hora de narrar unha anécdota: comiñas para 

citar, o Past Simple e o Past Continuous, e os conectores de secuencia first of all, next, then after that, later, 

eventually, finally e in the end. 

Preparación antes de escribir un texto narrativo practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a 

realización de varios exercicios. 

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

 

Way to English: Booking a flight  e Hotel accomodation. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha axente de viaxes e un/ha cliente/a ao 

reservar un voo nun aeroporto. 

Práctica oral de conversas relacionadas coas viaxes en aeroportos empregando a linguaxe vista anteriormente. 
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Your Way: interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coas viaxes utilizando as 

expresións dadas. 

Tip!: diferenza entre book e order, que se empregan para reservar e pedir, respectivamente. 

 

 

Extra reading: Sir Walter Raleigh 

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

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

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

 

CLIL: History 

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

Realización de exercicios para demostrar a comprensión dos textos. 

 

Language Summary 

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

unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

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

cos sentimentos.  

- Listening, SB, páxs. 13 e 15; CLIL, WB, páx. 11, exs. 3-4: comprensión oral dunha conversa sobre a 

información publicada nun artigo dun xornal, outra conversa en que un rapaz conta as súas experiencias nunha 

viaxe a París e Roma, outra que tería lugar entre dous homes británicos no século XVI e unha conversa 

telefónica entre unha nai e unha filla. 

- Grammar, SB, páxs. 11, 13 e 20. 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Way to English, SB, páx. 18-19: uso da lingua inglesa para falar de 

exploradores e as súas expedicións, falar de acontecementos pasados e informar sobre viaxes, e para simular 

conversas entre un/ha cliente/a e un/ha axente de viaxes para reservar un billete de avión. Tip!: diferenza entre 

os verbos book e order. 

- Reading, SB, páxs. 12-13; CLIL, SB, páxs. 17; Extra reading, SB, páxs 130; Reading, WB, páx. 11, exs. 1-2: 

comprensión escrita dunha entrada dun blog onde se atopa a viaxe que realizan millóns de caranguexos 

vermellos na Illa de Nadal dende a selva á costa, a biografía do explorador inglés Sir Walter Raleigh, a 

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

exploradores que chegaron ao Polo Norte. 

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

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 117 (Writing Plan): expresión escrita dun texto sobre algo estraño que 

lles pasara e outro sobre algún acontecemento que lles pareza emocionante e elaboración dun póster con 

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

axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Grammar, SB, páx. 11, exs. 4, 6, 7 e 8; Extra reading, SB, páxs 130: realización de viaxes e descubrimentos por 

distintas partes do mundo. 

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

vermellos na Illa de Nadal (Australia). 

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

Nova Zelandia. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 1. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 1. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 1. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 14-15 e 132), Language Builder (páxs. 6-7) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

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

a novos territorios de Norteamérica. 

- Way to English, SB, páx. 18-19: aprendizaxe e práctica das fórmulas para reservar un billete de avión. 

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

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Way to English, SB, páx. 18-19: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 11 e 13; Reading, SB, páxs. 12-13; CLIL, SB, páxs. 17; Extra reading, SB, páxs 130: 

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

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 132: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 11, exs. 5, 7 e 8: acontecementos históricos e a súa repercusión no presente (o primeiro 

home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, o descubrimento de América, a compra de territorios a 

Francia por parte de Estados Unidos, etc.). 

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

- Speaking, SB, páx. 13; Extra reading, SB, páxs 130: información sobre os exploradores e as súas viaxes. 

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

aviación. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

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

- Os pingüíns emperadores. 

 

Xeografía e Historia: 

- Acontecementos históricos (o primeiro home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, o 

descubrimento de América, etc.). 

- O importante papel que desenvolveron algúns nativos americanos como guías e intérpretes nas expedicións a 

novos territorios nos Estados Unidos. 

- Información sobre os exploradores: Fernando de Magallaes, Sir Walter Raleigh, Robert Peary e Matthew 

Henson. 

- Historia da aviación. 

 

Valores éticos: 

- Respecto polos animais e o seu hábitat. 
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- Aprendizaxe das fórmulas correctas para reservar un billete de avión. 

 

Lingua e Literatura: 

- O Past Simple, used to e o seu contraste co Past Continuous. 

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

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

 

Tecnoloxía: 

- Blogs. 

 

UNIDADE 2: Achievements 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado cos logros dunha persoa e as actividades. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web dun club de siareiros dun grupo musical e un texto 

sobre a orixe dos Scouts. 

 Utilizar correctamente o Present Perfect Simple. 

 

Contrastar o uso de used to co do Past Simple. 

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

 Falar sobre personaxes famosos, experiencias no pasado e os seus intereses. 

 Escribir un artigo sobre un acontecemento, prestando atención ao uso de adxectivos e adverbios de modo, e 

ao grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

 Pronunciar correctamente a terminación -ed dos verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ e as palabras que 

conteñen letras mudas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado cos logros persoais. 

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

Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

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

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

 

Grammar 

Expresión de accións que comezan no pasado e teñen unha continuidade no presente: o Present Perfect Simple. 

Uso e formación da afirmativa, da negativa e da interrogativa.  

Expresión de hábitos no pasado: used to. 

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

Tip!: for e since. 

 

Speaking 

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

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

Interacción oral co compañeiro/a para falar dos logros persoais dunha persoa famosa utilizando as expresións 

dadas. 

Getting information: fórmulas lingüísticas para adquirir información sobre algo. 

 

Reading 

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

Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do texto.  

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 
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Expresión de experiencias no pasado: o Present Perfect Simple e o Past Simple. Uso e formación da afirmativa.   

Expresión de rutinas no pasado: used to. 

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas. 

 

Speaking 

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

Práctica oral para facer preguntas sobre experiencias pasadas co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

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

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

 

 

Vocabulary 

Expresións relacionadas con diferentes tipos de actividades. 

Comprensión e expresión oral de diferentes actividades nun campamento educativo de verán. 

Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha entrevista de traballo. 

Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

 

Pronunciation 

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

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar dos intereses persoais. 

Tip: breve explicación sobre algúns adxectivos e as preposicións que os acompañan. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre os intereses persoais de cada un/ha utilizando as expresións 

dadas. 

Presentación oral na clase dos intereses do compañeiro/a. 

Comparing: fórmulas lingüísticas para comparar intereses. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun artigo xornalístico. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un evento nun artigo xornalístico: os adxectivos e 

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

Preparación antes de escribir un artigo xornalístico practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a 

realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun artigo xornalístico para describir un evento. 

 

Way to English: Tell me about yourself. A questionnaire. 

Comprensión oral e escrita dunha entrevista. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha entrevistador/a e un/ha entrevistado/a. 

Práctica oral de entrevistas empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Your Way: Interacción oral co compañeiro/a para practicar diálogos sobre as situacións dadas utilizando as 

expresións vistas. 

 

 

Extra reading: THE SCOUTS 

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

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

contidos. 

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

 

Culture  

Lectura sobre as actividades que fixeron tres adolescentes británicos durante o verán.  
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Comprensión oral e escrita das actividades descritas nos textos para realizar varios exercicios. 

 

Language Summary 

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

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22, 26 e 32; Language Builder, WB, páxs. 8-9: vocabulario relacionado cos logros 

dunha persoa e actividades. 

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

traballo na clase, unha entrevista de traballo para ser monitora dun campamento, un anuncio sobre un 

espectáculo organizado polos Scouts e unha conversa sobre unha persoa interesante. 

- Grammar, SB, páxs. 23, 25 e 32.  

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Focus on Functional Language, SB, páx. 27; Way to English, SB, páx. 30-31: 

uso da lingua inglesa para falar de personaxes famosos, experiencias pasadas e intereses e para simular 

conversas entre un/ha profesor/a e un/ha estudante e entre un monitor/a dun campamento e un campista/a.  

- Reading, SB, páx. 24; CLIL, SB, páxs. 29; Extra reading, SB, páxs. 131; Reading, WB, páx. 19, exs. 1-2: 

comprensión escrita dunha páxina web do club de fans dun grupo musical xaponés, un texto sobre a orixe do 

movemento Scout, tres textos sobre as actividades que realizan uns adolescentes británicos durante o verán e 

outro texto sobre a organización benéfica Songs of Love. 

- Pronunciation, SB, páx. 27: pronuncia das palabras que conteñen letras mudas e da terminación -ed dos verbos 

regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 

- Writing, SB, páx. 28; Extra reading, SB, páxs. 19 e 118 (Writing Plan) expresión escrita dun artigo sobre un 

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

verán que lles gustaría facer.  

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 24: actitude crítica ante a información sobre unha cantante virtual que forma parte dun 

grupo xaponés. 

- Culture culture, SB, páxs. 29: valoración da importancia da práctica de actividades físicas, coñecemento do 

espazo e do Sistema Solar. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 2. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 2. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 2. 

- Everything English Video. Reproducción do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 22-23 e 132), Language Builder (páxs. 8-9) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

-Vocabulary, Listening, SB, páx. 22; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Speaking, SB, páx. 23: valoración do traballo 

realizado por algúns personaxes famosos que lles levou a ter grande éxito nas súas carreiras profesionais. 

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

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

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Reading, WB, páx. 19: información sobre a organización benéfica Songs of Love. 

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

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Way to English, SB, páx. 30-31: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 22; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Reading, SB, páx. 24; CLIL, SB, páxs. 29; Extra reading, 

SB, páxs. 131: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 28 (Writing Task), WB, páxs. 21 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan.  

- Self-Evaluation, WB, páx. 132: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

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

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

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Aproveitamento dos espazos naturais para realizar distintas actividades. 

 

Xeografía e Historia: 

- Orixe do movemento Scout. 

 

Valores éticos: 

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

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para facer entrevistas. 

 

Lingua e Literatura: 

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

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

- Adxectivos con preposición. 

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

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

 

dimensión humana da a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e 

valorar a sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, 

o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

5. Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 1. Comprensión de textos  orais 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e de tema. 

-Identificación do tipo textual, 

adaptando  a comprensión ao mesmo. 

-Distinción de tipos  de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles 

relevantes). 

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 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e clara (p. e. 

reservar un voo, información sobre 

actividades nun campamento de verán,  

conversas sobre o tempo, os sentimentos 

ou as comidas), sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea 
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-Formulación de hipóteses sobre 

contido e contexto. 

-Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

-Reformulación de hipóteses a partir 

da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais.  

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades.  

- Narración de acontecementos 

pasados, puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes e expresión de sucesos 

futuros.  

- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa e 

os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida cotiá; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades  comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e  

contorno natural; e Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. 

Patróns sonoros,  acentuais, rítmicos 

xerais ou do propio campo de interese 

nos ámbitos persoal, público, educativo 

e ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a 

mensaxe e se poida volver escoitar o 

dito. 

 Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os 

detalles relevantes do texto. 

 Coñecer e utilizar para a comprensión 

do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de traballo, 

actividades de lecer), condicións de 

vida (contorno, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

 Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes 

máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á 

organización textual (introdución do 

tema, desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

 Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

afirmativa e negativa para amosar 

aprobación ou desprobación). 

Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso común, 

e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas xerais relacionados cos 

mesmos. 

distorsionado. 

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en aeroportos, viaxes, 

campamentos, restaurantes, centros de 

lecer, de estudos ou traballo). 

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal entre dous ou máis 

interlocutores, que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso está articulado con 

claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente, 

e se o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o que dixo. 

5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p.e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 

que se lle pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios sinxelos e 

predicíbeis relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do que xa se lle 

dixo. 

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade (p. e. noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as 

imaxes axudan á comprensión. 
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e de entoación. 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

 Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro 

e a estrutura de discurso adecuados a 

cada caso. 

 Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoa 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Apoiarse 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. 

   - Definir ou parafrasear un termo 

ou expresión. 

   Paralingüísticos e paratextuais 

   - Pedir axuda. 

   - Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 

significado. 

   - Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente (xestos, 

expresións faciais, posturas, contacto 

visual ou corporal, proxémica). 

   - Usar sons extralingüísticos e 

calidades prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

Producir textos breves e comprensíbeis, 

tanto en conversación cara a cara coma 

por teléfono ou outros medios técnicos, 

nun rexistro neutro ou informal, cunha 

linguaxe sinxela, nos que se dá, se 

solicita e se intercambia 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 a repetición 

do mesmo. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para producir textos 

orais monolóxicos ou dialóxicos breves 

e de estrutura simple e clara, 

utilizando, entre outros, procedementos 

como a adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira lingua ou outras, 

ou o uso de elementos léxicos 

aproximados, se non se dispón doutros 

máis precisos. 

Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns 

das devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto de modo sinxelo, coa 

suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos ou bastante 

axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipses, deíxe persoal, espacial e 

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

ben estruturadas e con apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

  2. Desenvólvese correctamente en 

xestións e transaccións cotiás, como son 

as viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

  3. Participa en conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono, ou outros 

medios técnicos, nas que estabelece  

contacto social, intercambia información e 

expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos que hai 

que seguir para realizar unha actividade 

conxunta. 

   4. Toma parte nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional (p. e. para 

presentarse, poñer queixas, discutir 

preferencias, denunciar un delito), 

intercambiando información suficiente, 

expresando as súas ideas sobre temas 

habituais, dando a súa opinión sobre 

problemas prácticos cando se lle pregunta 

directamente e reaccionando de forma 

sinxela ante comentarios, sempre que 

poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o necesita. 
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lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e 

os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

   - Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso.     

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(produción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

   Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación. 

temporal, xustaposición, e conectores e 

marcadores conversacionais 

frecuentes). 

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. 

Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixíbel, aínda que ás veces resulte 

evidente o acento estranxeiro, ou se 

cometan erros de pronuncia 

esporádicos, sempre que non 

interrompan a comunicación e os 

interlocutores teñan que solicitar 

repeticións de cando en vez.  

   Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse 

medianamente en breves intercambios 

en situacións habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o discurso 

para buscar expresións, articular 

palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos 

comúns.      

   Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples 

para tomar ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se dependa en gran 

medida da actuación do interlocutor. 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais). 

- Formulación de hipóteses sobre 

contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

Identificar a información esencial, os 

puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso coma en soporte dixital, 

breves e ben estruturados, escritos nun 

rexistro formal, informal ou neutro, que 

traten de asuntos cotiáns, de temas de 

interese ou relevantes para os propios 

estudos e ocupacións, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un léxico de uso 

común. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os 

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos ou de máquinas, 

así como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade (p. e., 

nun centro escolar, un lugar público ou 

unha zona de lecer). 

2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet, formulados de xeito 

simple e claro, e relacionados con asuntos 

do seu interese, nos ámbitos persoal, 

académico e ocupacional. 

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato na que se fala dun 
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- Reformulación de hipóteses a partir 

da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

-Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, 

a decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a simpatía, a 

satisfacción, a esperanza, a 

confianza, a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

detalles relevantes do texto. 

Coñecer, e utilizar para a comprensión 

do texto, os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de traballo, 

actividades de lecer, incluídas 

manifestacións artísticas como a 

música ou o cine), condicións de vida 

(contorno, estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, 

no traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes 

máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á 

organización textual (introdución do 

tema, desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

 

Recoñecer, e aplicar á comprensión do 

texto, os constituíntes e a organización 

de estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación escrita, así 

como os seus significados asociados (p. 

e. estrutura afirmativa e negativa para 

amosar aprobación e desaprobación). 

Recoñecer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

Recoñecer as principais convencións 

ortográficas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p. e. ¼, %, 

@), e os seus significados asociados 

mesmo, na que se describen persoas, 

obxectos e lugares, nárranse 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e se 

expresan sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que se lle informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional (p. e. sobre 

unha viaxe ou a realización de procuras 

por Internet). 

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves en calquera soporte, 

se os números, os nomes, as ilustracións e 

os títulos vehiculan gran parte da 

mensaxe. 

6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou o 

ambiente natural), sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

7. Comprende o esencial (p. e. nas 

lecturas graduadas ou nas seccións de 

Reading) de historias de ficción breves e 

ben estruturadas e faise unha idea do 

carácter dos distintos personaxes, das súas 

relacións e do argumento. 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

Planificación 

Escribir, en papel ou en soporte 

electrónico, textos breves, sinxelos e de 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 
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- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas 

co fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que  se sabe sobre o tema, 

que se pode ou se quere dicir, etc.). 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou gramática, 

obtención de axuda, etc.). 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas 

de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- 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. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e 

os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso.  

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

estrutura clara sobre temas cotiáns ou 

de interese persoal, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos básicos de 

cohesión, as convencións ortográficas 

básicas e os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoábel de 

expresións e estruturas sinxelas e un 

léxico de uso frecuente. 

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves e 

de estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

Incorporar á produción do texto escrito 

os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns 

das citadas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito, de xeito 

sinxelo, coa suficiente cohesión interna 

e coherencia con respecto ao contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante 

axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipses, deíxe persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en 

situacións menos correntes e sobre 

temas menos coñecidos haxa que 

adaptar a mensaxe. 

Coñecer e aplicar, de xeito adecuado 

para facerse comprensíbel case sempre, 

os signos de puntuación elementais (p. 

e. punto, coma) e as regras ortográficas 

básicas (p. e. uso orde dos adxectivos, 

ou separación de palabras ao final da 

liña), así como as convencións 

ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves (p. e. en Twitter ou Facebook) 

relacionados con actividades e situacións 

da vida cotiá, do seu interese persoal ou 

sobre temas de actualidade, respectando 

as convencións e normas de cortesía e de 

etiqueta. 

4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais e 

os motivos de certas accións, nos ámbitos 

académico e ocupacional, describindo de 

xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos 

e lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e se mantén o contacto 

social (p. e. con amigos), intercámbiase 

información, descríbense en termos 

sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a vitoria 

nunha competición); danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións (p. e. dan instrucións de como 

chegar a un sitio, poñen e aceptan queixas 

ou se dan consellos), e exprésanse 

opinións de xeito sinxelo. 

6. Escribe correspondencia formal básica 

e breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de xeito sinxelo e observando as 

convencións formais e normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 
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Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp) 

 

 

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Way to English  3: 

 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because 

(of); due to); finalidade (to- infinitive; for); comparación (too..., (not) ... enough); the fastest); resultado (so...); 

condición (if, unless); estilo indirecto (statements, questions, commands, suggestions and offers); pronomes 

relativos (who, that, which, where, when, whose, Defining relative clauses). 

Relacións temporais (as soon as; while). 

Afirmación (affirmative sentences; tags). 

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

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

Negación: oracións negativas con  not , never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing, negative tags). 

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

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

Simple); presente (Present Simple e Present Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor 

de futuro e Present Continuous + Adv.); futuro continuo. 

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

Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv ., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –

ing). 

Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can, be able); posibilidade/ 

probabilidade (may; might; should, perhaps); necesidade (must; need, have (got) to); obriga (have (got) to; must; 

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

Second and Third Conditional), voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive). 

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

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

nouns; pronoun (relative, reflexive/enphatic); determiners); a cualidade (e. g. good at jumping). 

Expresión da cantidade  (singular/plural ; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, 

none. Degree: e. g. really; quite, so; a little). Comparative and superlative adjectives. 

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

arrangement). 

Expresión do tempo (points (e.g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) 

of time; duration (from… to; during; untill; since); anteriority (already; (noy) yet); posteriority (afterwards; 

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

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

 

6. Rúbrica de avaliación por estándares de aprendizaxe 

 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese un cadro modelo, que se 

pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá cubrir indicando a actividade concreta da 

unidade que avalía cada estándar de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para avaliar que se 

empregou. 
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Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión oral, produción oral, 

comprensión escrita e  produción escrita). 

 

Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se especificaron son os máis xerais, pero cada 

profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o cadro segundo conveña. 

 

 

Unidade 1 What a Journey! 

 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

exercicios ao longo da 

unidade 

 

 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo nunha axencia de 

viaxes (P 18, ex. 1-2)  

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Unha conversa sobre un 

artigo xornalístico (P. 13, 

ex. 4-5) 

 

Un diálogo sobre unha 

viaxe (P. 15, ex. 6-7) 

 

Way to English 

(P. 18-19). 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

Descrición de 

acontecementos pasados 

(P. 13, ex. 9) 

 

 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

Culture Vídeo: My roots P. 

17 
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presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Communication Vídeo: 

Flying away  P. 18 

 

Video link: Libro dixital, 

P. 12, documental 

Christmas Island 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

          

2. Desenvólvese correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

Way to English: Diálogos 

nunha axencia de viaxes 

para reservar un billete de 

avión  

(P. 18, ex. 3) 

 

Facer unha reserva nun 

hotel  

(P. 19, ex. 3) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Descrición de 

acontecementos pasados 

(P. 13, ex. 9) 

 

Informar dunha viaxe no 

pasado 

(P. 15, ex. 11-12) 

 

Falar dun explorador  

(P. 11, ex. 9) 

 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

Anuncios de hoteis 

(P. 19, ex. 1) 
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claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Un correo electrónico 

persoal 

(P. 13, ex. 8) 

         

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Un artigo sobre a historia 

do voo 

(P. 17, ex. 1-3) 

 

Extra Reading: un artigo 

sobre Sir Walter Raleigh 

(P. 130) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Unha entrada dun blog 

sobre unha viaxe 

(P. 12, ex. 1-3) 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

Completar un cadro sobre 

un libro ou unha película 

(WB P. 21, ex. 3) 

         

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 16, ex. 1-3) 

 

Writing Plan 

(WB P. 117) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

          



 

237 

 

 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

Unha narración dun evento 

(P. 16, tarefa de escritura) 

 

 

Writing Plan 

(WB P. 117) 

         

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

 

Unidade 2 Achievements 

 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 

 

P
ro

b
a 

es
cr

it
a 

P
ro

b
a 

o
ra

l 

P
o

rt
fo

li
o
 

O
u

tr
o

s 

C
o

n
sé

g
u

eo
 

N
o

n
 o

 c
o
n

se
g

u
e 

to
ta

lm
en

te
 

C
o

n
sé

g
u

eo
 c

o
n
 

d
if

ic
u

lt
ad

e 

N
o

n
 o

 c
o
n

se
g

u
e 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Entender unha enquisa 

persoal. 

(P 31, ex. 3) 

 

Instrucións gravadas 

para exercicios ao longo 

da unidade. 

 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Intrucións na aula  

Way to English: 

Entrevista persoal 

P. 30 

 

Communication video: 

Tell me about it 

P. 30 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Unha entrevista de traballo  

(P. 26, ex. 5-6) 

 

Unha entrevista persoal 

(P. 30, ex. 1) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 
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prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

Entrevista a un/ha 

compañeiro/a 

 (P. 27, ex. 10-12) 

         

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Unha presentación sobre 

unha persoa coñecida da 

clase 

(P. 22, ex. 8) 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Culture Video: School 

Days 

P. 29 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Falar arredor dos logros 

dunha persoa célebre 

(P. 23, ex. 8) 

 

Realizar unha enquisa oral 

(P. 31, ex. 3) 

         

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). 

Falar das túas experiencias 

(P. 25, ex. 9) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Falar de intereses persoais 

cun/ha compañeiro/a 

(P. 27, ex. 10-12)  

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

Unha entrevista nun 

campamento 

(P. 31, ex. 3) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Anuncio dun campamento 

de verán (P. 26, ex. 1) 

 

Anuncios de diferentes 

campamentos 

(P. 31, ex. 1) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

          

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Tres textos sobre vacacións 

(Sección de Cultura, p. 29) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Unha páxina web dunha 

banda musical 

(P. 24, ex. 1-3) 

 

Artigo sobre a historia dos 

scouts 

(Extra Reading, P.  131) 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

Inquérito sobre 

campamentos 

(P. 31, ex. 3) 

         

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 28, Task) 

 

Escribir un artigo sobre 

unha actividade do verán 

(P. 28, ex. 1-3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 118) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes           
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breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Escribir un artigo sobre 

unha actividade pasada. 

(WB, P. 21) 

 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 3 Holiday Time 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

 

Intercambio de 

información 

(P. 42, ex. 1) 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo sobre vacacións 

(P. 38, ex. 4-5) 

 

Communication Video: 

Where are you going? 

(P. 42) 
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3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

          

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

Conversa sobre plans de 

vacacións 

(P. 35, ex. 5-6) 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

          

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Video Everything Culture. 

Video: Being a Tourist 

(P. 41) 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Comentar os teus plans a 

un/ha compañeiro/a 

(P. 37, ex. 9) 

 

Facer unha presentación 

sobre unha cidade 

(P. 48, ex. 5) 

         

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). 

Conversa para preparar 

unha viaxe 

(P. 35, ex. 10) 

 

Intercambio de 

información sobre unha 

excursión 

(P. 42, ex. 2) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

Conversa para planificar 

unha viaxe cun amigo 

(P. 39, ex. 9) 
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dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Páxina web de FAQs  

(P. 38, ex. 1) 

 

Anuncios para 

excursións 

(P. 42, ex. 1) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Correo electrónico dun 

amigo sobre unha viaxe 

(P. 40, ex. 3 e WB, P. 

29, ex. 3) 

         

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

Mensaxes de texto 

informativos 

(P. 43, ex. 2) 

         

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Artigos breves 

informativos sobre 

viaxes curiosas 

(P. 41,  ex. 1-3) 

 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Artigo dunha revista de 

viaxes 

(P. 36, ex. 1-4)  

 

Artigos sobre medio 

ambiente en Kenya 

(Extra Reading, P. 132) 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

Extracto “The Lost 

World” 

(P. 47, ex. 1-3) 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con           
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información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Escribir mensaxes de texto 

(P. 43, ex. 3) 

 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 40 Task) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 119) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

Mensaxes de teléfono 

(P. 43, ex. 3) 

 

Facer apuntamentos para 

ofrecer unha presentación 

sobre unha cidade 

(P. 48, ex. 4) 

         

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 modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

          

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

Escribir un correo  

electrónico a un amigo 

(P. 40, Task, WB, P. 29, 

ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 119) 

         

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 4 Home and Away 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles Instrucións gravadas para          
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relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo: pedir e dar 

enderezos 

(P. 54, ex. 4-5) 

 

Communication Video: 

Shopping Choices 

(P. 58) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Conversa telefónica  

(p. 50, ex. 5-6) 

 

Everyday English 

Entender indicacións 

(P. 58, ex. 1-2) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

Dar e pedir enderezos 

(P. 55, ex. 10) 

 

Everyday English 

(P. 58, ex. 1-3) 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Culture Video Shopping 

centre or High Street? 

(P. 57) 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Video link: Turismo en 

Dublín video 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

          

2. Desenvólvese correctamente en xestións Conversar sobre lugares          
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e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

visitados. 

(P. 53, ex. 9) 

 

Pedir e dar indicacións cun 

plano 

(P. 51, ex. 11) 

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Falar arredor dun lugar  

(P. 51, ex. 11) 

 

Conversa nun centro 

comercial para pedir 

indicacións 

(P. 58, ex. 1-3) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Instrucións para entender 

exercicios ao longo da 

unidade. 

 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Anuncios publicitarios (P. 

50, ex. 1-3) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Un correo electrónico entre 

amigos 

(P. 51, ex. 9) 

         

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

Correos electrónicos 

formais a un centro de 

ensinanza  

(P. 59) 

         

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Un artigo sobre Sidney 

(Extra Reading, P. 133, ex. 

1-2) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

Unha páxina web sobre 

Dublín e París (P. 52, ex. 

1-3)  
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materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

          

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer  

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 56, Task) 

 

Describir un lugar  

coñecido 

(WB, P. 37, ex. 3-4) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 120) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Unha descrición dun lugar 

(P. 56, tarefa de escritura) 

 

Describir un lugar 

coñecido 

(WB, P. 37, ex. 3-4) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 120) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 5  A Plate of Food 
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Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

 

Role Play: dar e recibir 

instrucións de uso dunha 

máquina 

(P. 71, ex. 3) 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo nun restaurante  

(P. 70, ex. 1-3) 

 

Communication Video: 

What´s on the menu? 

(P. 70) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Conversa entre amigos/as 

sobre unha cea 

(P. 65, ex. 6-7) 

 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

Conversa nun restaurante 

para decidir que pedir 

(P. 67 ex. 4-6 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Culture Video: Food from 

around the World (P. 69) 
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7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

          

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Dar instrucións sobre o uso 

dunha máquina 

(P. 71, ex. 3) 

         

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). 

Facer un pedimento nun 

restaurante. 

(P. 70, ex. 3) 

 

Roleplay entre camareiro e 

cliente 

(P. 70, ex. 3) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Conversa sobre comida 

(P. 65, ex. 8) 

 

Diálogo cun/ha amigo/a 

sobre gustos e 

planificación dun menú  

(P. 67, ex. 10) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

 

Entender instrucións nunha 

máquina expendedora 

(P. 71, ex. 1) 

 

Instrucións de pagamento 

por caixa automática  

(P. 71, ex. 2) 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios Entender un menú           
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e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

(P. 66, ex. 1) 

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

          

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Texto sobre a comida 

británica e francesa 

(P. 64 ex. 1-4) 

 

Artigo sobre Michelle 

Obama e a comida sa 

(P. 69, ex. 1-3) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Tres textos sobre 

celebracións tradicionais 

(P. 134)  

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

          

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 68, ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 121) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

Escribir sobre un 

restaurante 

(P. 45 ex. 3) 
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situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

Escribir unha crítica dun 

restaurante 

(P. 68) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 121) 

         

 

Unidade 6 Being a Friend 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

Conversas entre dous 

amigos sobre a amizade 

(P. 75, ex. 7-8) 

 

Communication Video: 

I´m sorry 

(P. 82) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Escoitar a compañeiros/as 

dialogar 

(P. 75, ex. 9; P. 77, ex. 9; 

P. 79, ex. 10) 

 

Escoitar Roleplay  

(P. 82, ex. 1-3) 

         

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, 
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amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

Programa de radio con 

chamadas sobre problemas 

persoais 

(P. 78, ex. 5-6) 

         

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

          

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Culture Video: Table 

manners 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Presentar á clase un 

proxecto sobre un 

itinerario virtual 

(P. 88, ex. 6) 

         

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). 

Conversar cun/ha amigo/a 

sobre actividades cotiás do 

pasado. 

(P. 77, ex. 9) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Dar consellos a outra 

persoa 

(P. 75, ex. 9) 

 

Roleplay para pedir 

desculpas 

(P. 82, ex. 3) 

 

Roleplay para pedir e dar 

consellos a un/ha amigo/a 

(P. 79, ex. 10) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

Facer unha presentación á 

clase dunha viaxe 

(P. 88, ex. 6) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Artigos curtos sobre 

personaxes de cinema: The 

Sidekick 

(P. 135) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Facer un test persoal 

(P. 74, ex. 1) 

 

Cartas persoais  

(P. 80, ex. 3) 

 

Mensaxes de textos 

persoais 

(P. 83, ex. 1-2) 

         

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Artigo The Sidekick 

Extra Reading (P. 135) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Proxecto Itinerario Virtual 

(P. 88) 

 

 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

The All-American Slurp 

(P. 81, ex. 1-3) 

 

Conto curto clásico 

Damón e Pythias 

(P. 76, ex. 1-6) 

 

Extracto de Romeo e 

Xulieta 

(P. 87, ex. 1-3) 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

Completar un inquérito 

persoal 

(P. 74, ex. 1) 

         

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(WB, p. 53, ex. 3) 

 

Writing Plan 
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(WB, P. 122) 

 

Escribir mensaxes de texto 

persoais 

(P. 83, ex. 3) 

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Facer apuntamentos para 

realizar unha presentación 

sobre un itinerario 

(P. 88, ex. 4) 

 

Escribir un artigo para a 

web do colexio 

(WB, P. 53, ex 4) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

Realizar unha carta a un/ha 

amigo/a sobre un problema 

persoal. 

(P. 80, Task, WB, P. 53, 

ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 122) 

         

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 7  Fighting Crime 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado. 

Instrucións gravadas para 

facer exercicios ao longo 

da unidade. 

 

Entender unha chamada de 

emerxencia 

(P. 98, ex. 1-2) 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Communication Video: 

         



 

254 

 

 

Emergency! 

(P. 98) 

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media 

e nunha variedade estándar da lingua. 

Roleplay para informar 

sobre un crime 

(P. 95, ex. 11-12) 

 

Entender unha chamada de 

emerxencia 

(P. 98, ex. 1-2) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor 

está disposto a repetir ou reformular o que 

xa dixo. 

Escoitar unha entrevista 

coa policía 

(P. 94, ex. 4-5) 

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

ou entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

          

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Culture Video: Emergency 

Services 

 

Documental sobre series de 

crimes na televisión 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Describir un crime a un/ha 

compañeiro/a 

(P. 91, ex. 9) 

 

Facer unha chamada de 

emerxencia 

(P. 98, ex. 3;  P. 99, ex. 3) 

         

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). 

Roleplay dunha chamada 

de emerxencia 

(P. 99, ex. 3) 

         

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

Facer un Roleplay dunha 

entrevista cun axente de 

policía 

(P. 95, ex. 11) 
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actividade conxunta. 

 

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Titulares de xornal 

(P. 99, ex. 1) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

          

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Un artigo sobre o servizo 

de bombeiros 

(P. 97, ex. 1-3) 

 

Artigos sobre Robin Hood 

(P. 136) 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

Artigos xornalísticos  

(P. 92, ex. 1-3) 

 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 
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formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 96 e WB, P. 61, ex. 3) 

 

Writing Plan  

(WB, p. 123) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Escribir unha noticia 

(P. 96, Task, WB, P. 61, 

ex. 4) 

 

Writing Plan 

(WB, p. 123) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

          

 

Unidade 8 Innovations 

 

Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes 

e comunicados breves e articulados de modo 

lento e claro, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

Instrucións gravadas 

para facer exercicios ao 

longo da unidade. 
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2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Diálogo cun/ha 

compañeiro/a 

(P. 103, ex. 11) (P. 105, 

ex. 8) 

 

Entender un diálogo 

presentando unha 

queixa 

(P. 110, ex. 1-2) 

 

Communication Video:  

It´s Broken 

(P. 110) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema lle 

resulta coñecido e o discurso está articulado 

con claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

Entrevista sobre 

Thomas Edison 

(P. 102, ex. 5-6) 

 

Programa de radio 

sobre inventores 

(P. 106, ex. 5-6) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal na 

que participa, descricións, narracións, puntos 

de vista e opinións sobre asuntos prácticos da 

vida diaria e sobre temas do seu interese, cando 

se lle fala con claridade, amodo e directamente, 

e se o interlocutor está disposto a repetir ou 

reformular o que xa dixo. 

Falar de invencións 

cun/ha compañeiro/a 

(P. 107, ex. 10) 

         

5. Comprende, nunha conversación formal ou 

entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis relacionados 

cos mesmos, sempre que poida pedir que se lle 

repita, aclare ou elabore algo do que se lle 

dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Culture Video: Repair 

or replace? 

(P. 109) 

         

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese, articulados con lentitude e 

claridade cando as imaxes axudan á 

comprensión. 

          

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Falar da información 

presentada nun cadro sobre 

inventores 

(P. 107, ex. 10) 

         

2. Desenvólvese correctamente en xestións 

e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as compras e o 

Facer e contestar preguntas 

cun/ha compañeiro/a 

(P. 103, ex. 11) 
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lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento). 

 

Roleplay entre cliente e 

dependente nunha tenda 

(P. 110, ex. 1-3) 

3. Participa en conversacións informais cara 

a cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Falar sobre inventos cun/ha 

compañeiro/a. 

(P. 107, ex. 10) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

 

Entender queixas sobre un 

aparello roto 

(P. 111, ex. 1-3) 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios 

e material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Anuncio 

(P. 106, ex. 1) 

 

Anuncios sobre inventos 

novos 

(P. 102, ex. 1) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 

describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

          

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional. 

Correos electrónicos 

formais que expresen unha 

queixa a unha empresa 

comercial 

(P. 111, ex. 1-2) 

         

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Dous artigos curtos con 

datos sobre inventos 

(P. 109, ex. 1-3) 

 

 

         

6. Entende información específica esencial 

en páxinas Web e outros materiais de 

Artigo sobre un inventor 

xaponés 
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referencia ou consulta, claramente 

estruturados, sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionais, 

ou do seu interese, sempre que poida reler 

as seccións difíciles. 

(P. 104, ex. 1-3) 

 

Dous artigos sobre 

innovadores: Extra 

Reading 

(P. 137) 

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise 

unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

          

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións. 

          

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 108, ex. 1 e WB, P. 69, 

exercicio 3) 

 

Writing Plan  

(WB, p. 124) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

          

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional, con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Redacción sobre un 

invento  

(P. 108, exercicios e Task) 

 

Escribir sobre os satélites  

(WB, P. 69, ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, p. 124) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións, e exprésanse opinións de modo 

sinxelo. 

          

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de modo sinxelo e observando as 

convencións formais e as normas de cortesía 

básicas deste tipo de textos. 

Escribir un correo 

electrónico formal 

expresando unha queixa a 

unha empresa. 

(P. 111, ex. 3) 

         

 

Unidade 9 Animal Planet 
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Estándares de aprendizaxe Actividades para avaliar* 

Instrumento para avaliar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes 

e comunicados breves e articulados de modo 

lento e claro, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

Entender instrucións 

gravadas ao longo da 

unidade. 

 

Communication Video: 

Quiz Time! 

(P. 122) 

         

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Instrucións na aula. 

 

Diálogo cun/ha 

compañeiro/a 

(P. 119, ex. 10-12) 

         

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal, entre dous ou máis interlocutores, 

que ten lugar na súa presenza, cando o tema 

lle resulta coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a velocidade media e 

nunha variedade estándar da lingua. 

Conversa sobre animais (P. 

117, ex. 4-5) 

         

4. Comprende, nunha conversación informal 

na que participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se o interlocutor está 

disposto a repetir ou reformular o que xa 

dixo. 

          

5. Comprende, nunha conversación formal ou 

entrevista na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicíbeis 

relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo 

do que se lle dixo. 

          

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese. 

Entender presentacións na 

clase 

(P. 118, ex. 4-5) 

 

Unha presentación sobre 

un animal 

(P. 123, ex. 1) 
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7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese, articulados con lentitude e 

claridade cando as imaxes axudan á 

comprensión. 

Culture Video: Wikipedia 

(P. 121) 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

Facer unha presentación 

sobre un animal 

(P. 123, ex. 3) 

         

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). 

Entender instrucións 

(P. 117, ex. 8) 

         

3. Participa en conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións e 

puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 

indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

 

Dialogar cun/ha 

compañeiro/a 

(P. 115, ex. 9) 

 

Intercambiar información 

sobre animais 

(P. 119, ex. 10-12) 

         

4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico 

ou ocupacional, intercambiando información 

suficiente, expresando as súas ideas sobre 

temas habituais, dando a súa opinión sobre 

problemas prácticos cando se lle pregunta 

directamente, e reaccionando de forma 

sinxela ante comentarios, sempre que poida 

pedir que se lle repitan os puntos clave se o 

precisa. 

 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións 

de funcionamento e manexo de aparellos 

electrónicos ou de máquinas, así como 

instrucións para a realización de actividades e 

normas de seguridade. 

Entender instrucións 

escritas ao longo da 

unidade. 

         

2. Entende os puntos principais de anuncios e 

material publicitario de revistas ou de 

Internet, formulados de modo simple e claro, 

e relacionados con asuntos do seu interese, 

nos ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Entender os resultados 

dunha procura en Internet  

(P. 122, ex. 2-3) 

 

Procurar información na 

web 

(P. 122, ex. 4) 

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun mesmo; 
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describir persoas, obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, presentes e futuros, 

reais ou imaxinarios, e expresar sentimentos, 

desexos e opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, educativo ou 

ocupacional. 

          

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves, en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

Textos e datos sobre 

animais en perigo. 

(P. 138, Extra Reading) 

 

Artigo sobre curiosidades 

da natureza 

(P. 116, ex. 1-3) 

         

6. Entende información específica esencial en 

páxinas Web e outros materiais de referencia 

ou consulta, claramente estruturados, sobre 

temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionais, ou do seu interese, 

sempre que poida reler as seccións difíciles. 

Texto dunha páxina web 

sobre un animal extinto. 

(P. 121) 

         

7. Comprende o esencial de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise unha 

idea do carácter dos distintos personaxes, das 

súas relacións e do argumento. 

Relato curto 

(P. 127) 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou afeccións. 

          

2. Escribe notas e mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

Tomar notas e facer 

apuntamentos para 

preparar unha redacción 

(P. 120, Task e WB, P. 77, 

ex. 3) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 125) 

         

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves 

relacionados con actividades e situacións da 

vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade, respectando as 

convencións e normas de cortesía e de 

etiqueta. 

Tomar notas de 

información atopada nunha 

procura na web 

(P. 122, ex. 4) 

 

Facer apuntamentos para 

preparar unha presentación 

(P. 123; P. 128) 

         

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 modo sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Escribir un informe curto 

sobre un animal 

(P. 120, Task) 

 

Writing Plan 

(WB, P. 125) 

 

Facer un cartel 

(P. 128) 

         

5. Escribe correspondencia persoal na que se 

estabelece e mantén o contacto social, 

intercámbiase información, descríbense en 
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termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais; danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e suxestións, 

e exprésanse opinións de modo sinxelo. 

6. Escribe correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, solicitando 

ou dando a información requirida de modo 

sinxelo e observando as convencións formais 

e as normas de cortesía básicas deste tipo de 

textos. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 

 

 

TÁBOA DE CONSULTA DE NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Capta correctamente todos os 

puntos principais e detalles 

relevantes de mensaxes orais. 

Capta case todos os puntos 

principais e detalles relevantes 

de mensaxes orais. 

Capta algúns puntos principais 

e detalles relevantes de 

mensaxes orais. 

Non capta os puntos 

principais nin detalles 

relevantes de mensaxes 

orais. 

Entende o esencial do que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas. 

Entende case todo o esencial do 

que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas. 

Entende parcialmente o 

esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas. 

Non entende o esencial 

do que se lle di en 

transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas. 

Identifica correctamente o 

sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación 

formal ou informal. 

Identifica practicamente ao 

completo o sentido xeral e os 

puntos principais dunha 

conversación formal ou 

informal. 

Identifica parte do sentido xeral 

e algúns puntos principais 

dunha conversación formal ou 

informal. 

Non identifica o sentido 

xeral nin os puntos 

principais dunha 

conversación formal ou 

informal. 

Comprende descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións en conversacións nas 

que participa sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese nas 

conversacións. 

Comprende case toda a 

información de descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións en conversacións nas 

que participa sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese nas 

conversacións. 

Cústalle comprender 

descricións, narracións, puntos 

de vista e opinións en 

conversacións nas que participa 

sobre asuntos prácticos da vida 

diaria e sobre temas do seu 

interese nas conversacións. 

Non comprende 

descricións, narracións, 

puntos de vista e 

opinións en 

conversacións nas que 

participa sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu 

interese nas 

conversacións. 

Comprende o que se lle 

pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

Comprende case todo o que se 

lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

Cústalle comprender o que se 

lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, 

Non comprende o que se 

lle pregunta sobre 

asuntos persoais, 
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ocupacionais ou do seu 

interese, e comentarios 

sinxelos e predicíbeis nunha 

conversación formal ou 

entrevista na que participa. 

ocupacionais ou do seu interese, 

e comentarios sinxelos e 

predicíbeis nunha conversación 

formal ou entrevista na que 

participa. 

ocupacionais ou do seu 

interese, e comentarios sinxelos 

e predicíbeis nunha 

conversación formal ou 

entrevista na que participa. 

educativos, ocupacionais 

ou do seu interese, e 

comentarios sinxelos e 

predicíbeis nunha 

conversación formal ou 

entrevista na que 

participa. 

Distingue perfectamente as 

ideas principais e a 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou 

do seu interese. 

Distingue case todas as ideas 

principais e case toda a 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou do 

seu interese. 

Ten dificultade para distinguir 

as ideas principais e a 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou do 

seu interese. 

Non distingue as ideas 

principais nin a 

información relevante en 

presentacións sobre 

temas educativos, 

ocupacionais ou do seu 

interese. 

Identifica correctamente a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Identifica case toda a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Cústalle identificar a 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotiáns ou do seu 

interese, cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

Non identifica a 

información esencial de 

programas de televisión 

sobre asuntos cotiáns ou 

do seu interese, cando as 

imaxes axudan á 

comprensión. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Fai correctamente 

presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual, sobre 

aspectos concretos de temas 

do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde sen 

dificultade preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas case sen erros, 

bastante estruturadas e con 

apoio visual, sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos ou ocupación, e 

responde con algunha 

dificultade preguntas breves e 

sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

Fai presentacións breves e 

ensaiadas con erros, pouco 

estruturadas e con apoio visual, 

sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde con 

bastante dificultade preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das mesmas. 

Non é capaz de facer 

presentacións breves e 

ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio 

visual, sobre aspectos 

concretos de temas do 

seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e 

tampouco responde 

correctamente preguntas 

breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido 

das mesmas. 

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). 

Desenvólvese case sen 

problema 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). 

Desenvólvese con dificultade 

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). 

Non se desenvolve 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). 

Participa activa e 

correctamente en 

conversacións informais, cara 

a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas 

que estabelece contacto social, 

intercambia información e 

Participa activamente e case 

correctamente en conversacións 

informais, cara a cara ou por 

teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece 

contacto social, intercambia 

información e expresa opinións 

Participa con dificultade en 

conversacións informais, cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, coas que 

pretende estabelecer contacto 

social, intercambiar 

información e expresar 

Non é quen de participar 

en conversacións 

informais, cara a cara ou 

por teléfono ou outros 

medios técnicos, coas 

que se pretende 

estabelecer contacto 
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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. 

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. 

opinións e puntos de vista, 

facer invitacións e 

ofrecementos, pedir e ofrecer 

cousas, pedir e dar indicacións 

ou instrucións, ou discutir os 

pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade 

conxunta. 

social, intercambiar 

información e expresar 

opinións e puntos de 

vista, facer invitacións e 

ofrecementos, pedir e 

ofrecer cousas, pedir e 

dar indicacións ou 

instrucións, ou discutir 

os pasos que hai que 

seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

Participa activa e 

correctamente nunha 

conversación formal, reunión 

ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional, 

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. 

Participa nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional case sen 

dificultade, 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. 

Participa nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de 

carácter académico ou 

ocupacional con bastante 

dificultade para intercambiar 

información suficiente, 

expresar as súas ideas sobre 

temas habituais, dar a súa 

opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle pregunta 

directamente, e cústalle 

reaccionar de forma sinxela 

ante comentarios. 

Non é capaz de participar  

nunha conversación 

formal, reunión ou 

entrevista de carácter 

académico ou 

ocupacional para 

intercambiar 

información, expresar as 

súas ideas sobre temas 

habituais, dar a súa 

opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle 

pregunta directamente, e 

cústalle reaccionar de 

forma sinxela ante 

comentarios. 

 

 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Identifica correctamente, 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. 

Identifica case sen problemas e 

con axuda da imaxe, instrucións 

de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións 

para a realización de actividades 

e normas de seguridade. 

Cústalle identificar, aínda 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. 

Non é capaz de 

identificar, aínda con 

axuda da imaxe, 

instrucións de 

funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos 

ou de máquinas, nin 

instrucións para a 

realización de 

actividades e normas de 

seguridade. 

Entende perfectamente os 

puntos principais de anuncios 

e material publicitario de 

revistas ou de Internet, 

formulados de maneira simple 

e clara, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

Entende case todos os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de revistas 

ou de Internet, formulados de 

maneira simple e clara, e 

relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, 

académico e ocupacional. 

Entende con dificultade os 

puntos principais de anuncios e 

material publicitario de revistas 

ou de Internet, formulados de 

maneira simple e clara, e 

relacionados con asuntos do 

seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e 

ocupacional. 

Non entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

revistas ou de Internet, 

formulados de maneira 

simple e clara, e 

relacionados con asuntos 

do seu interese, nos 

ámbitos persoal, 

académico e 

ocupacional. 



 

266 

 

 

Comprende perfectamente 

correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar 

dun mesmo; describir persoas, 

obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

Comprende case sen problemas 

correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar dun 

mesmo; describir persoas, 

obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese. 

Cústalle comprender 

correspondencia persoal en 

calquera formato, para falar 

dun mesmo; describir persoas, 

obxectos e lugares; narrar 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

Non comprende 

correspondencia persoal 

en calquera formato, para 

falar dun mesmo; 

describir persoas, 

obxectos e lugares; 

narrar acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios, e expresar 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou do 

seu interese. 

Entende sen ningún problema 

todo o esencial de 

correspondencia formal na que 

é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto 

persoal, educativo ou 

ocupacional. 

Entende con algún problema o 

esencial de correspondencia 

formal na que é informado 

sobre asuntos do seu interese no 

contexto persoal, educativo ou 

ocupacional. 

Entende con bastante 

dificultade o esencial de 

correspondencia formal na que 

é informado sobre asuntos do 

seu interese no contexto 

persoal, educativo ou 

ocupacional. 

Non entende o esencial 

de correspondencia 

formal na que é 

informado sobre asuntos 

do seu interese no 

contexto persoal, 

educativo ou 

ocupacional. 

Capta perfectamente as ideas 

principais de textos 

xornalísticos breves en 

calquera soporte. 

Capta case ao completo as ideas 

principais de textos 

xornalísticos breves en calquera 

soporte. 

Cústalle captar as ideas 

principais de textos 

xornalísticos breves en calquera 

soporte. 

Non capta as ideas 

principais de textos 

xornalísticos breves en 

calquera soporte. 

Entende sen problemas a 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia 

ou consulta, claramente 

estruturados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu 

interese. 

Entende case sen problemas a 

información específica esencial 

en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou 

consulta, claramente 

estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionais, ou do seu 

interese. 

Ten dificultade para entender a 

información específica esencial 

en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou 

consulta, claramente 

estruturados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu 

interese. 

Non entende a 

información específica 

esencial en páxinas web 

ou outros materiais de 

referencia ou consulta, 

claramente estruturados 

sobre temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionais, ou 

do seu interese. 

Comprende sen dificultade o 

esencial de historias de ficción 

breves e ben estruturadas e 

faise unha idea do carácter dos 

distintos personaxes, das súas 

relacións e do argumento. 

Comprende o esencial de 

historias de ficción breves e ben 

estruturadas e faise unha idea do 

carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e 

do argumento. 

Comprende con dificultade o 

esencial de historias de ficción 

breves e ben estruturadas e 

cústalle facerse unha idea do 

carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e 

do argumento. 

Non comprende o 

esencial de historias de 

ficción breves e ben 

estruturadas e non se fai 

unha idea do carácter dos 

distintos personaxes, das 

súas relacións e do 

argumento. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Completa correctamente un 

cuestionario sinxelo con 

Completa con algúns erros un 

cuestionario sinxelo con 

Completa con dificultade un 

cuestionario sinxelo con 

Non é capaz de 

completar un 
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información persoal e relativa 

á súa formación, ocupación, 

intereses ou afeccións. 

información persoal e relativa á 

súa formación, ocupación, 

intereses ou afeccións. 

información persoal e relativa á 

súa formación, ocupación, 

intereses ou afeccións. 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa á súa formación, 

ocupación, intereses ou 

afeccións. 

Escribe correctamente notas e 

mensaxes nas que se fan 

breves comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do 

seu interese. 

Escribe con algúns erros notas e 

mensaxes nas que se fan breves 

comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

Escribe con bastantes erros 

notas e mensaxes nas que se 

fan breves comentarios ou se 

dan instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do 

seu interese. 

Non é capaz de escribir 

notas nin mensaxes para 

facer breves comentarios 

ou dar instrucións e 

indicacións relacionadas 

con actividades e 

situacións da vida cotiá e 

do seu interese. 

Escribe correctamente notas, 

anuncios e mensaxes breves 

relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre 

temas de actualidade, 

respectando as convencións e 

as normas de cortesía e de 

etiqueta. 

Escribe con algúns erros notas, 

anuncios e mensaxes breves 

relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre temas 

de actualidade, respectando as 

convencións e as normas de 

cortesía e de etiqueta. 

Escribe con bastantes erros 

notas, anuncios e mensaxes 

breves relacionados con 

actividades e situacións da vida 

cotiá, do seu interese persoal ou 

sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e 

as normas de cortesía e de 

etiqueta. 

Non é capaz de escribir 

notas, anuncios nin 

mensaxes breves 

relacionados con 

actividades e situacións 

da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre 

temas de actualidade, 

respectando as 

convencións e as normas 

de cortesía e de etiqueta. 

Escribe correctamente 

informes moi breves con 

información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais 

e os motivos de certas accións, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os 

principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Escribe con algúns erros 

informes moi breves con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os 

motivos de certas accións, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma 

esquemática. 

Escribe con bastantes erros 

informes moi breves con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os 

motivos de certas accións, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os 

principais acontecementos de 

forma esquemática. 

Non é capaz de escribir 

informes moi breves con 

información sinxela e 

relevante sobre feitos 

habituais ou os motivos 

de certas accións, 

describindo de maneira 

sinxela situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os 

principais 

acontecementos de forma 

esquemática. 

Escribe correctamente 

correspondencia persoal para 

estabelecer e manter o 

contacto social, intercambiar 

información, describir en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais, etc. 

Escribe con algúns erros 

correspondencia persoal para 

estabelecer e manter o contacto 

social, intercambiar 

información, describir en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais, etc. 

Escribe con bastantes erros 

correspondencia persoal para 

estabelecer e manter o contacto 

social, intercambiar 

información, describir en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias 

persoais, etc. 

Non é capaz de escribir 

correspondencia persoal 

para estabelecer e manter 

o contacto social, 

intercambiar 

información, describir en 

termos sinxelos sucesos 

importantes e 

experiencias persoais, 

etc. 

Escribe correctamente 

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 

Escribe con algúns erros 

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 

Escribe con bastantes erros 

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 

Non é capaz de escribir 

correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas ou entidades 

comerciais, solicitando 

ou dando a información 

requirida de maneira 
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as convencións formais e as 

normas de cortesía básicas 

deste tipo de textos. 

convencións formais e as 

normas de cortesía básicas deste 

tipo de textos. 

as convencións formais e as 

normas de cortesía básicas 

deste tipo de textos. 

sinxela e observando as 

convencións formais e as 

normas de cortesía 

básicas deste tipo de 

textos. 

 

 

 

 

7.  Elementos tranversais  

 

 

Dentro das posibilidades que ofrece o ensino dunha lingua estranxeira Way to English 3 ofrece, a través do seu 

contido, a selección dos seus temas, textos e situacións de interacción entre alumnos, oportunidades para 

introducir aspectos dos elementos transversais ao longo do proxecto. Os elementos transversais que se 

desenvolven a continuación aprécianse de maneira integrada nos textos, ilustracións e actividades de Way to 

English  3 (ver a secuencia das unidades e as rúbricas de avaliación por estándares de aprendizaxe). 

 

Na Ensinanza Secundaria Obrigatoria, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada 

etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

disciplinas. 

 

As Administracións educativas promoverán 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. As 

Administracións educativas promoverán a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos 

os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que alicerzan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes 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.  

      A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de   

       xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de                                                                   

      calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto  

      xudeu como feito histórico.  

      Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan               

discriminación. 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso 

e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas do inadecuado emprego das 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á adquisición de competencias para a 

creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e 

do respecto ao emprendedor e ao empresario, así como da ética empresarial. As Administracións educativas 

fomentarán 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. 

 

As Administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte 

do comportamento xuvenil. Para estes efectos, as devanditas Administracións promoverán a práctica diaria de 

deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a xornada escolar, nos termos e condicións 

que, seguindo as recomendacións dos organismos competentes, garantan un desenvolvemento adecuado para 

favorecer unha vida activa, saudábel e autónoma. O deseño, coordinación e supervisión das medidas que para 

estes efectos se adopten no centro educativo serán asumidos polo profesorado con cualificación ou 

especialización adecuada nestes ámbitos. 
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No ámbito da educación e a seguridade vial, as Administracións educativas incorporarán elementos curriculares 

e promoverán accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o 

alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de 

bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de 

tráfico e as súas secuelas. 

 

8. Secuencia das unidades didácticas 

 

UNIDADE Getting Started 

 

a) Obxectivos 

 

Repasar vocabulario relacionado coa xeografía, as profesións, o tempo meteorolóxico e os medios de transporte. 

Utilizar correctamente as formas there is / there are, there was / there were, o Present Simple e o Present 

Continuous, comparación de adxectivos e adverbios. 

Facer presentacións formais e informais. 

Utilizar a linguaxe da clase. 

Aprender a organizar as ideas nos distintos parágrafos dun texto. 

Utilizar os seus coñecementos sobre as normas de escritura para corrixir un texto prestando atención ás 

maiúsculas, á puntuación e á orde correcta das palabras. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Repaso dos accidentes xeográficos, as profesións, o tempo meteorolóxico e de distintos medios de transporte. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de todo o vocabulario de repaso. 

 

Grammar 

Repaso das formas there is / there are, there was /there were, e do Present Simple e o Present Continuous, 

comparación de adxectivos e adverbios. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de toda a gramática de repaso. 

 

Speaking 

Repaso do uso da linguaxe nas presentacións formais e informais. 

Repaso da linguaxe de clase. 

Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar unha presentación nunha 

situación formal e nunha informal, e a linguaxe típica da clase. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5 e Language Builder, WB, páxs. 4-5: repaso do vocabulario relacionado coa 

xeografía, as profesións, o tempo meteorolóxico e os medios de transporte. 

- Grammar, SB, páxs. 6-7: repaso das formas there is / there are, there was / there were e o Present Simple e o 

Present Continuous,comparación de adxectivos e adverbios. 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da lingua inglesa para interactuar na aula co profesor/a e cos compañeiros/as, facer 

presentacións formais e informais.  

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS: práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á unidade de introdución. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade de 

introdución e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team 

Games. 

  + Test Factory and Other Resources: realización do exame diagnóstico e das follas de revisión. 

 

Aprender a aprender: 

- My English Experience, WB, páx. 129; Language Builder, WB, páxs. 4-5: consciencia do grao de 

coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 8: coñecemento das formas de presentación en inglés para utilizalas en situacións de 

comunicación axeitadas; uso da linguaxe apropiada na clase; importancia dunha actitude respectuosa cara ao 

profesor/a, os compañeiros/as e as rutinas da clase. 

-Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na 

aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos que se 

dan. Fomento do traballo colaborativo na aula. 

- Student Learning Record, WB, páx. 132: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da motivación persoal 

dos alumnos/as cara á lingua. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Información sobre elementos xeográficos e naturais. 

 

Lingua e Literatura: 

- There is / there are. 

- There was / there were. 

- O Present Simple. 

- O Present Continuous. 

- Comparación de adxectivos e adverbios. 

 

 

Valores éticos: 

- Familiarización coas fórmulas axeitadas para facer presentacións formais e informais. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as de 

clase. 

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

 

 

UNIDADE 1: What a Journey! 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coas viaxes e cos sentimentos. 

Ler de forma comprensiva e autónoma a entrada dun blog e a biografía do explorador inglés Sir Walter Raleigh. 

Utilizar correctamente o Past Simple e used to. 

Contrastar o uso do Past Simple co do Past Continuous. 

Escoitar e comprender unha conversa sobre a información publicada nun artigo dun xornal e outra sobre unha 

viaxe. 

Falar de exploradores e das súas expedicións. 

Describir feitos pasados. 

Informar sobre unha viaxe. 
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Escribir un texto sobre algo estraño que lles pasara, prestando atención ao uso das comiñas á hora de citar as 

palabras exactas que dixo unha persoa. 

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

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coas viaxes. 

Comprensión e expresión escrita dun cómic. 

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

Grammar 

Estrutura e uso do Past Simple e used to. 

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

 

Speaking 

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

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

Interacción oral co compañeiro/a para describir e adiviñar un explorador/a utilizando as expresións dadas. 

 

Reading 

Lectura dun blog para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

 

Grammar 

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

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

 

Speaking 

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

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

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

 

Vocabulary 

Os sentimentos. 

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

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa sobre unha viaxe. 

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

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta das sílabas das palabras. 

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

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para describir sentimentos. 

 

Speaking 

Interacción oral con compañeiro/a para completar un cadro sobre unha viaxe utilizando o vocabulario aprendido. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun texto narrativo anecdótico. 

Análise da ortografía, a gramática e a linguaxe típica empregada á hora de narrar unha anécdota: comiñas para 

citar, o Past Simple e o Past Continuous, e os conectores de secuencia first of all, next, then after that, later, 

eventually, finally e in the end. 
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Preparación antes de escribir un texto narrativo practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a 

realización de varios exercicios. 

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

 

Way to English: Booking a flight  e Hotel accomodation. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha axente de viaxes e un/ha cliente/a ao 

reservar un voo nun aeroporto. 

Práctica oral de conversas relacionadas coas viaxes en aeroportos empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Your Way: interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coas viaxes utilizando as 

expresións dadas. 

Tip!: diferenza entre book e order, que se empregan para reservar e pedir, respectivamente. 

 

 

Extra reading: Sir Walter Raleigh 

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

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

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

 

CLIL: History 

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

Realización de exercicios para demostrar a comprensión dos textos. 

 

Language Summary 

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

unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

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

cos sentimentos.  

- Listening, SB, páxs. 13 e 15; CLIL, WB, páx. 11, exs. 3-4: comprensión oral dunha conversa sobre a 

información publicada nun artigo dun xornal, outra conversa en que un rapaz conta as súas experiencias nunha 

viaxe a París e Roma, outra que tería lugar entre dous homes británicos no século XVI e unha conversa 

telefónica entre unha nai e unha filla. 

- Grammar, SB, páxs. 11, 13 e 20. 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Way to English, SB, páx. 18-19: uso da lingua inglesa para falar de 

exploradores e as súas expedicións, falar de acontecementos pasados e informar sobre viaxes, e para simular 

conversas entre un/ha cliente/a e un/ha axente de viaxes para reservar un billete de avión. Tip!: diferenza entre 

os verbos book e order. 

- Reading, SB, páxs. 12-13; CLIL, SB, páxs. 17; Extra reading, SB, páxs 130; Reading, WB, páx. 11, exs. 1-2: 

comprensión escrita dunha entrada dun blog onde se atopa a viaxe que realizan millóns de caranguexos 

vermellos na Illa de Nadal dende a selva á costa, a biografía do explorador inglés Sir Walter Raleigh, a 

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

exploradores que chegaron ao Polo Norte. 

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

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 117 (Writing Plan): expresión escrita dun texto sobre algo estraño que 

lles pasara e outro sobre algún acontecemento que lles pareza emocionante e elaboración dun póster con 

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

axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Grammar, SB, páx. 11, exs. 4, 6, 7 e 8; Extra reading, SB, páxs 130: realización de viaxes e descubrimentos por 

distintas partes do mundo. 

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

vermellos na Illa de Nadal (Australia). 
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- Listening, SB, páx. 13: interese por coñecer datos sobre a aparición dun pingüín emperador nunha praia de 

Nova Zelandia. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 1. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 1. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 1. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 14-15 e 132), Language Builder (páxs. 6-7) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

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

a novos territorios de Norteamérica. 

- Way to English, SB, páx. 18-19: aprendizaxe e práctica das fórmulas para reservar un billete de avión. 

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

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Way to English, SB, páx. 18-19: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 11 e 13; Reading, SB, páxs. 12-13; CLIL, SB, páxs. 17; Extra reading, SB, páxs 130: 

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

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 132: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 11, exs. 5, 7 e 8: acontecementos históricos e a súa repercusión no presente (o primeiro 

home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, o descubrimento de América, a compra de territorios a 

Francia por parte de Estados Unidos, etc.). 

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

- Speaking, SB, páx. 13; Extra reading, SB, páxs 130: información sobre os exploradores e as súas viaxes. 

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

aviación. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

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

- Os pingüíns emperadores. 

 

Xeografía e Historia: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Acontecementos históricos (o primeiro home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, o 

descubrimento de América, etc.). 

- O importante papel que desenvolveron algúns nativos americanos como guías e intérpretes nas expedicións a 

novos territorios nos Estados Unidos. 

- Información sobre os exploradores: Fernando de Magallaes, Sir Walter Raleigh, Robert Peary e Matthew 

Henson. 

- Historia da aviación. 

 

Valores éticos: 

- Respecto polos animais e o seu hábitat. 

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

 

Lingua e Literatura: 

- O Past Simple, used to e o seu contraste co Past Continuous. 

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

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

 

Tecnoloxía: 

- Blogs. 

 

UNIDADE 2: Achievements 

 

a) Obxectivos 

 

 

sobre a orixe dos Scouts. 

e. 

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

 

 

 no pasado e os seus intereses. 

ao grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

-ed dos verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ e as palabras que 

conteñen letras mudas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado cos logros persoais. 

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

Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

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

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

 

Grammar 

Expresión de accións que comezan no pasado e teñen unha continuidade no presente: o Present Perfect Simple. 

Uso e formación da afirmativa, da negativa e da interrogativa.  

Expresión de hábitos no pasado: used to. 

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

Tip!: for e since. 

 

Speaking 

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

Práctica oral para falar de persoas famosas co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 
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Interacción oral co compañeiro/a para falar dos logros persoais dunha persoa famosa utilizando as expresións 

dadas. 

Getting information: fórmulas lingüísticas para adquirir información sobre algo. 

 

Reading 

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

Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do texto.  

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

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

Expresión de rutinas no pasado: used to. 

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas. 

 

Speaking 

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

Práctica oral para facer preguntas sobre experiencias pasadas co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

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

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

 

 

Vocabulary 

Expresións relacionadas con diferentes tipos de actividades. 

Comprensión e expresión oral de diferentes actividades nun campamento educativo de verán. 

Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha entrevista de traballo. 

Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

 

Pronunciation 

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

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar dos intereses persoais. 

Tip: breve explicación sobre algúns adxectivos e as preposicións que os acompañan. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre os intereses persoais de cada un/ha utilizando as expresións 

dadas. 

Presentación oral na clase dos intereses do compañeiro/a. 

Comparing: fórmulas lingüísticas para comparar intereses. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun artigo xornalístico. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un evento nun artigo xornalístico: os adxectivos e 

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

Preparación antes de escribir un artigo xornalístico practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a 

realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun artigo xornalístico para describir un evento. 

 

Way to English: Tell me about yourself. A questionnaire. 

Comprensión oral e escrita dunha entrevista. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha entrevistador/a e un/ha entrevistado/a. 

Práctica oral de entrevistas empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Your Way: Interacción oral co compañeiro/a para practicar diálogos sobre as situacións dadas utilizando as 

expresións vistas. 
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Extra reading: THE SCOUTS 

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

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

contidos. 

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

 

Culture  

Lectura sobre as actividades que fixeron tres adolescentes británicos durante o verán.  

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

 

Language Summary 

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

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22, 26 e 32; Language Builder, WB, páxs. 8-9: vocabulario relacionado cos logros 

dunha persoa e actividades. 

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

traballo na clase, unha entrevista de traballo para ser monitora dun campamento, un anuncio sobre un 

espectáculo organizado polos Scouts e unha conversa sobre unha persoa interesante. 

- Grammar, SB, páxs. 23, 25 e 32.  

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Focus on Functional Language, SB, páx. 27; Way to English, SB, páx. 30-31: 

uso da lingua inglesa para falar de personaxes famosos, experiencias pasadas e intereses e para simular 

conversas entre un/ha profesor/a e un/ha estudante e entre un monitor/a dun campamento e un campista/a.  

- Reading, SB, páx. 24; CLIL, SB, páxs. 29; Extra reading, SB, páxs. 131; Reading, WB, páx. 19, exs. 1-2: 

comprensión escrita dunha páxina web do club de fans dun grupo musical xaponés, un texto sobre a orixe do 

movemento Scout, tres textos sobre as actividades que realizan uns adolescentes británicos durante o verán e 

outro texto sobre a organización benéfica Songs of Love. 

- Pronunciation, SB, páx. 27: pronuncia das palabras que conteñen letras mudas e da terminación -ed dos verbos 

regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 

- Writing, SB, páx. 28; Extra reading, SB, páxs. 19 e 118 (Writing Plan) expresión escrita dun artigo sobre un 

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

verán que lles gustaría facer.  

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 24: actitude crítica ante a información sobre unha cantante virtual que forma parte dun 

grupo xaponés. 

- Culture culture, SB, páxs. 29: valoración da importancia da práctica de actividades físicas, coñecemento do 

espazo e do Sistema Solar. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 2. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 2. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 2. 

- Everything English Video. Reproducción do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

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

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 22-23 e 132), Language Builder (páxs. 8-9) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

-Vocabulary, Listening, SB, páx. 22; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Speaking, SB, páx. 23: valoración do traballo 

realizado por algúns personaxes famosos que lles levou a ter grande éxito nas súas carreiras profesionais. 

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

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

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

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

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Way to English, SB, páx. 30-31: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 22; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Reading, SB, páx. 24; CLIL, SB, páxs. 29; Extra reading, 

SB, páxs. 131: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 28 (Writing Task), WB, páxs. 21 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan.  

- Self-Evaluation, WB, páx. 132: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

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

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

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Aproveitamento dos espazos naturais para realizar distintas actividades. 

 

Xeografía e Historia: 

- Orixe do movemento Scout. 

 

Valores éticos: 

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

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para facer entrevistas. 

 

Lingua e Literatura: 

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

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

- Adxectivos con preposición. 

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

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

 

Tecnoloxía: 

- Artistas creados de forma virtual mediante holografías. 

 

UNIDADE 3: Holiday Time 

 

a) Obxectivos 

 

lario relacionado coas viaxes e cos seus preparativos. 
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texto sobre os labores de conservación no monte Kenya. 

ectamente. 

os plans para as vacacións. 

 

 

. 

atención ao uso de puntuación informal. 

. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

A equipaxe para unha viaxe. 

Identificación de diferentes preparativos para as viaxes. 

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

Elaboración dunha lista de roupa e accesorios de moda. 

 

Grammar 

Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións con will. Uso e formación. 

Future Continuous.  

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

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa telefónica sobre plans de viaxe. 

Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa sobre os plans da viaxe que se escoitou 

anteriormente. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas sobre a elección dos utensilios para viaxar co emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

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

para esa viaxe utilizando as expresións dadas. 

Disagreeing: fórmulas lingüísticas frecuentes para expresar que non se está de acordo co que di outra persoa. 

 

Reading 

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

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

 

Grammar 

Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións con will. Uso e formación. 

Future Continuous.  

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

Tip!: o Present Continuous con valor de futuro. 

 

Speaking 

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

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

Interacción oral co compañeiro/a para expresar accións futuras dependendo das situacións dadas utilizando as 

expresións aprendidas. 

Showing approval: expresións para mostrar aprobación. 

 

Vocabulary 
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As viaxes. 

Comprensión e expresión oral de diferentes expresións relacionadas coas viaxes. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa sobre plans de viaxe. 

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

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta de consoantes finais. 

A entoación das palabras compostas. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de plans de viaxe. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para planear a viaxe ideal utilizando as expresións aprendidas e apoiándose nas 

imaxes dos pósters que aparecen no exercicio. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico que fala sobre plans de viaxe. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir plans de viaxe (be going to) e facer predicións futuras 

(will), e uso da puntuación típica da linguaxe informal (raias, puntos suspensivos, parénteses e signos de 

exclamación). 

Preparación antes de escribir un correo electrónico descritivo sobre plans de viaxe practicando a estrutura e a 

linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

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

 

 

Way to English: Getting Information. Travel updates.  

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

Práctica oral de conversas relacionadas cos plans de viaxe empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas sobre plans de viaxe coas expresións vistas e coa 

información que se dá. 

Your Way: escribir unha mensaxe pedindo máis infomación a un grupo de viaxeiros. 

 

 

Extra reading: Cleaning up Mount Kenya 

 

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

Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

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

 

CLIL Geography: Unusual Journeys 

Lectura de textos que falan sobre diferentes tipos de viaxes extraordinarias. 

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

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

 

Language Summary 

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

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

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

viaxes e os seus preparativos.  
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- Listening, SB, páxs. 35 e 38; CLIL, SB, páx. 41; Listening, WB, páx. 27, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

conversa telefónica en que dous amigos falan sobre os preparativos para unha viaxe, unha conversa sobre os 

plans para as vacacións, outra en que dous amigos falan sobre o proxecto de xeografía dun deles e outra sobre 

unha viaxe a Londres. 

- Grammar, SB, páxs. 35, 37 e 44; Future tenses. Tip! SB, páxs. 35 : o Present Continuous con valor de futuro. 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Way to English, SB, páx. 42-43: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para falar sobre que levar na equipaxe para unha viaxe, plans para o futuro e plans para unha 

viaxe, e contratar unha excursión. Speaking, SB, páxs. 35 e 37: uso de frases para expresar desacordo con algo 

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

- Reading, SB, páxs. 36-37; CLIL, SB, páxs. 41; Extra reading, SB, páxs. 132; Reading, WB, páx. 27, exs. 1-2: 

comprensión escrita dun artigo sobre as festas peculiares que se celebran noutros países, un texto sobre as 

tarefas de conservación do monte Kenya, varios textos sobre viaxes pouco convencionais e sobre a autora 

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

súas vacacións e fan algunhas recomendacións.  

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

entoación correcta.  

- Writing, SB, páx. 40; WB páxs. 29 e 115 (Writing Plan): expresión escrita dun correo electrónico a un amigo/a 

que vai visitalo para contarlle os seus plans e outro para contarlle os seus plans para facer unha viaxe a Brístol 

(Inglaterra), e un texto sobre unha viaxe que fixeran ou que lles gustaría facer. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Grammar, SB, páx. 35, exs. 7 e 8: información sobre diversas cidades e países do mundo; información sobre 

lugares para ver no Perú. 

- Reading, SB, páx. 37; CLIL, SB, páx. 41: localización de países nun mapa. 

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

- CLIL, SB, páxs. 41: información sobre viaxes no antigo Orient Express, viaxes inspiradas nas rutas dos 

exploradores que chegaron á Antártida, ás Cataratas Vitoria, etc., rutas en caravana de camelos polo deserto do 

Sáhara e o turismo espacial. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 3. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 3. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 3 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 30-31 e 132), Language Builder (páxs. 14-15) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

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

demais. 

- Speaking, SB, páxs. 35 e 37: aprendizaxe e práctica de frases para expresar desacordo con algo concreto que di 

outra persoa e mostrar que algo lles parece aceptábel. 

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

- Way to English, SB, páx. 42-43: aprendizaxe e práctica das fórmulas para contratar unha excursión. 

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

gratificante. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións 

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Way to English, SB, páx. 42-43: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 35; Reading, SB, páxs. 36-37; CLIL, SB, páxs. 41; Extra reading, SB, páxs. 132: mostra 

do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 40 (Writing Task); WB, páxs. 29 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un 

traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 132: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 35, exs. 7 e 8: información sobre diversas cidades e países do mundo; información sobre 

lugares para ver no Perú. 

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

e Estados Unidos. 

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

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

- Way to English, SB, páx.42-43: ofertas de excursións para visitar unha cidade que ofrecen algunhas empresas. 

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

británica Agatha Christie. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- O medio natural. 

 

Xeografía e Historia: 

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

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

- Viaxes a lugares pouco convencionais. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as da 

clase. 

- Respecto polas tradicións e polos costumes doutras culturas. 

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

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

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

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

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para contratar unha excursión. 

 

Lingua e Literatura: 

- O futuro con will. 

- A forma be going to. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- O Present Simple para falar dun horario fixo. 

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

- Información sobre Agatha Christie. 

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

 

Tecnoloxía: 

- O correo electrónico. 
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UNIDADE 4: Home and Away 

 

a) Obxectivos  

 

 

rcambio narran as súas 

experiencias no estranxeiro e un texto sobre a Ponte da Baía de Sidney. 

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

 indicacións para chegar a un 

lugar. 

 

 

 

 

correctamente os cognates.  

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Lugares da cidade e os elementos urbanos. 

Comprensión oral de conversas telefónicas. 

Tip!: nomes compostos. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa telefónica relacionada cos lugares da cidade. 

 

Grammar 

Frases condicionais formación e uso. 

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

 

Speaking 

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

Práctica oral do vocabulario relacionado coas cidades e cos elementos urbanos mediante o emprego da 

gramática e do vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para describir os distintos sitios da cidade e adiviñar de cal se trata. 

 

Reading 

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

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

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

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

Comprensión oral sobre cidades e os seus elementos urbanos.  

Speaking: Expresións de apoio fronte a unha situación irreal. 

 

Speaking 

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

Práctica oral para falar das cidades e dos elementos urbanos utilizando a gramática e o vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para falar dos distintos elementos urbanos utilizando as expresións aprendidas. 

Responding: uso de expresións lingüísticas para expresar respostas. 

 

Vocabulary 

Adxectivos para describir os lugares da cidade. 
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Comprensión e expresión oral dos lugares da cidade. 

Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

Tip!: breve explicación sobre o uso de palabras diferentes nos distintos países para designar unha mesma cousa. 

 

Listening 

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

Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversa. 

 

Pronunciation 

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

Uso correcto do acento nas palabras. 

 

Focus on Functional Language 

Uso da linguaxe utilizada para indicar enderezos. 

 

Speaking 

Práctica oral para indicar enderezos. 

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

Clarifying: expresións para preguntar por enderezos e responder. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dun lugar. 

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

determinantes. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de dar exemplos: palabras e expresións como like, for example e 

such as. 

Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a 

realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun texto descritivo. 

 

Wayto English: Getting directions. Finding your own way. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas para indicar enderezos. 

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

Interacción oral co compañeiro/a para practicar as preguntas e respostas sobre como chegar a un sitio utilizando 

as expresións dadas. 

Your Way: Crear o letreiro perfecto para cada sección dunha escola co compañeiro.  

 

 

Extra reading: Australia's Most Famous Bridge 

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

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

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

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

 

Culture  

Comprensión oral e escrita dun texto escrito sobre distintos monumentos emblemáticos do mundo.  

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

 

Language Summary 

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

unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 
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- Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Language Builder, WB, páxs. 12-13: vocabulario relacionado con lugares 

da cidade e elementos urbanos. Tip!, SB, páxs. 50: nomes compostos.  

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

conversas telefónicas en que uns amigos falan dos seus plans, unha conversa en que se dan indicacións para 

chegar a un lugar, outra en que un/a turista e un/ha guía falan sobre a Ponte da Baía de Sidney e un programa 

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

- Grammar, SB, páxs. 51, 53 e 60: as frases condicionais en inglés. Tip!, SB, páxs. 51: time clauses in present 

simple to Express future time. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Way to English, SB, páx. 58-59: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para falar de lugares da súa cidade e preguntar por eles, dar indicacións para chegar a un sitio coa 

axuda dun plano dunha cidade e para orientarse nun centro comercial. SB, páxs. 53 e 55: recomendar un lugar e 

falar sobre situacións irreais.  

- Reading, SB, páxs. 25-53; Culture, SB, páxs. 57; Extra reading, SB, páxs. 133; Reading, WB, páx. 35, exs. 1-

2: comprensión escrita dunha páxina web en que varios estudantes de intercambio contan as súas experiencias 

no estranxeiro, un texto sobre a Ponte da Baía de Sidney, tres textos sobre edificios singulares en Tailandia, 

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

- Pronunciation, SB, páx. 55: pronuncia de sons de especial dificultade, como en “turn”, “corner” e “theatre” e 

os cognates.  

- Writing, SB, páx. 56; WB, páxs. 37 e 120 (Writing Plan): expresión escrita dun texto sobre a súa cidade ou 

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

museo ou parque que visitaran utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

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

- Listening, SB, páx. 54; Speaking, SB, páx. 55, Way to English, SB, páx. 58-59: dar indicacións para chegar a 

un lugar. 

- Focus on Functional Language, SB, páx. 55: capacidade de orientación para entender un plano e dar 

indicacións para chegar a un lugar. 

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

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 4. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 4. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 4. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 38-29 e 132), Language Builder (páxs. 12-13) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

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

- SB, páxs. 53 e 55: aprendizaxe e práctica de fórmulas para contestar preguntas nunha conversa e para pedir 

aclaracións ou confirmar que se entendeu o que a outra persoa dixo. 

- Way to English, SB, páx. 58-59: aprendizaxe e práctica das fórmulas para dar indicacións para orientarse nun 

centro comercial. 

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

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

que se dan na aula. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Way to English, SB, páx. 58-59: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 51 e 53; Reading, SB, páxs. 52-53; Culture, SB, páxs. 57; Extra reading, SB, páxs. 133: 

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

- Writing, SB, páx. 56 (Writing Task); Writing, WB, páxs. 29 e 120 (Writing Plan): uso da creatividade persoal 

á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar 

un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 132: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 51, ex. 9: interese por coñecer información sobre Grecia. 

- Reading, SB, páx. 52; Grammar, SB, páx. 51, ex. 9 : interese por coñecer a experiencia de varios estudantes de 

intercambio noutros países: Irlanda, Francia e Grecia. 

- Reading, SB, páx. 52, ex. 4: localización de países nun mapa. 

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

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

lugares e monumentos máis famosos do mundo. 

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

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Hong Kong (China). 

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

- Os planos: como lelos e dar indicacións. 

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

- A Ponte da Baía de Sidney. 

- Curiosidade por coñecer edificios singulares como a sede do Banco de Asia en Bangkok (Tailandia), o 

aparcamento da biblioteca pública da cidade de Kansas (E.U.A.) e o Museo BMW en Múnic (Alemaña). 

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

Buckingham, o Coliseo, a Ponte Golden Gate e Central Park. 

 

Valores éticos: 

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

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

 

Lingua e Literatura: 

-First, Second and Third conditional. 

- Os nomes compostos. 

- Uso de palabras e expresións para dar exemplos. 

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

 

Tecnoloxía: 

- Blogs. 

 

UNIDADE 5: A Plate of Food 

 

a) Obxectivos 

 

io relacionado coa comida e coa carta dun restaurante. 

e un texto con consellos para levar unha vida sa. 
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tivos e ser quen de formar Defining reactive clauses. 

dun restaurante. 

 

 

s e preferencias. 

 

oracións. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Adxectivos para describir comida. 

Identificación de diferentes adxectivos para describir comida a través de varias fotografías. 

Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir comida. 

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

 

Grammar 

Uso dos pronomes de relativo. 

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

Tip!: uso e diferenzas de who’s e whose. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas en que se compara unha comida con outra co emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

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

Speculating: fórmulas lingüísticas para facer conxecturas. 

 

Reading 

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

diferentes tipos de exercicios. 

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

 

Grammar 

Defining reactives clauses: formación e uso. 

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

 

Listening 

Comprensión oral da descrición dunha cea. 

Realización de exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

 

Speaking 

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

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

Interacción oral co compañeiro/a quen describe unha comdia especial. 

 

Vocabulary 

Cartas de restaurantes. 

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

Tip!:: terminación en -ed dalgúns adxectivos e a súa variación dependendo da variante do idioma, como 

roast/roasted. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 



 

287 

 

 

Listening 

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

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

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta do son /f/. 

Entoación de Questions tags.   

 

Focus on Functional Language 

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

Tip!: expresións para expresar os gustos (I love, I'm mad about, I'm keen on, I don't especially like e I can't 

stand). 

 

Speaking 

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

Falar sobre as preferencias alimenticias. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dunha crítica dun restaurante. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de facer unha crítica dun restaurante: adxectivos. Orde dos 

adxectivos. 

Preparación antes de escribir unha crítica dun restaurante practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a 

realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dunha crítica dun restaurante.  

 

Way to English: Ordering food. Instructions 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas nun restaurante entre camareiro/a e cliente/a. 

Práctica oral de conversas típicas nun restaurante empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas típicas dun restaurante utilizando as expresións vistas 

e a información que se dá. 

Compresión escrita das instrucións de diversos dispositivos. 

Your Way: Práctica oral de conversas típicas con atención ao cliente fronte ás dificultades que presenta usar un 

dispositivo. 

 

 

Health: What's on Your Plate? 

Comprensión dun texto escrito sobre a recomendación dietética de Michelle Obama “My Plate”. 

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

 

Extra reading 

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

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

 

Language Summary 

 

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

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

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

vocabulario relacionado coa carta dun restaurante; Tip!, SB, páx. 66: adxectivos terminados en -ed.  

- Listening, SB, páxs. 65 e 67; Listening, WB, páx. 43, exs. 3-4: comprensión oral dunha conversa en que uns 

amigos falan da cea que se serviu nunha festa, outra conversa en que uns amigos falan do que van pedir nun 

restaurante e outra en que dúas amigas falan sobre distintas sobremesas e unha conversa sobre o que implica ser 

vexetariano.  

- Grammar, SB, páxs. 63, 65 e 72. 
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- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Way to English, SB, páx. 70-71: participación en conversas e simulacións con 

compañeiro/a para comparar comidas, presentar una queixa nun restaurante, expresar gustos e preferencias e 

pedir nun restaurante. Explicar o funcionamento dun dispositivo. Speaking, SB, páxs. 63 e 67: expresións para 

facer conxecturas sobre aquilo do que non se está certo/a, responder a queixas e fórmulas para expresar gustos e 

preferencias.  

- Reading, SB, páx. 64; Health, SB, páxs. 69; Extra reading, SB, páxs. 134; Reading, WB, páx. 43, exs. 1-2: 

comprensión escrita dun artigo sobre os hábitos alimentarios dos ingleses e dos franceses, un texto sobre os 

beneficios de levar unha vida sa, varios textos sobre algunhas festividades moi populares nos Estados Unidos, 

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

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

- Writing, SB, páx. 68; Writing, WB, páxs. 45 e 121 (Writing Plan): expresión escrita de dúas críticas de 

restaurantes e un texto sobre algunha festividade que sexa popular no seu país utilizando as expresións e 

vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

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

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

unha dieta equilibrada e práctica de exercicio para loitar contra a obesidade. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 5. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 5. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 5. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 46-47 e 133), Language Builder (páxs. 14-15) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

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

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67: aprendizaxe e práctica de expresións para facer especulacións sobre aquilo do 

que non se está certo/a, responder a queixas e expresar gustos e preferencias. 

- Way to English, SB, páx. 70-71: aprendizaxe e práctica das fórmulas para pedir nun restaurante. Aprendizaxe 

das fórmulas empregadas para describir o uso dun dispositivo. 

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

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

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 67 e 55; Way to English, SB, páx. 70-71: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 63; Reading, SB, páx. 64; Health, SB, páxs. 69; Extra reading, SB, páxs. 134: mostra do 

sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 68 (Writing Task); WB, páxs. 45 e 121 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un 

traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 133: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

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

doutros países. 

- Grammar, SB, páx. 63, exs. 4 e 7; Reading, WB, páx. 43, exs. 1-2: datos interesantes sobre distintos alimentos; 

os usos das especias ao longo da historia; a orixe dalgúns alimentos de uso común. 

- Extra reading, SB, páx. 134: interese por coñecer os costumes e os pratos típicos dalgunhas das festividades 

máis populares de Estados Unidos, Inglaterra e Escocia. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

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

- País de orixe dalgúns alimentos de uso cotián. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as de 

clase. 

- Respecto cara ás preferencias alimentarias doutras persoas. 

- Respecto cara ás tradicións doutros países. 

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

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir comida nun restaurante. 

 

Educación física: 

- Importancia do exercicio físico. 

 

Lingua e Literatura: 

-Os pronomes de relativo 

-Defining reactive clauses 

- Adxectivos coa terminación -ed. 

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

 

 

 

UNIDADE 6: Being a Friend  

 

a) Obxectivos 

 

 

n texto sobre o mito grego de Damón e Pitias e outro sobre a amizade 

que xurdiu entre unha inmigrante chinesa e unha rapaza estadounidense.  

 

oblemas e un programa de radio. 

 

 

 

as palabras que conteñan a letra 

“h” mudo, como en “hour” e as formas contraídas can't, shouldn't, mustn't e couldn't. 

 

 

b) Contidos didácticos  

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

Realizar un cuestionario e identificar diferentes verbos e expresións utilizados para describir os aspectos 

relacionados coas relacións persoais. 

Comprensión e expresión oral do vocabulario relacionado coas relacións persoais. 
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Grammar 

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

ausencia de obriga e mustn't para prohibicións. 

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

 

Listening 

Comprensión oral de dúas conversas sobre problemas coas amizades. 

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

 

Speaking 

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

Interacción oral co compañeiro/a para dar consellos sobre relacións interpersoais utilizando as expresións dadas. 

 

Reading 

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

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

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

respectivamente. 

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

Tip!: can e could para pedir permiso. 

 

Speaking 

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

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

Interacción oral co compañeiro/a para comparar habilidades utilizando as expresións aprendidas. 

Responding to comparisons: expresións para compararse con outra persoa.  

 

Vocabulary 

Adxectivos relacionados coa personalidade. 

Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos relacionados coa personalidade. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Tip!: uso dos prefixos in-, mi-, un- e dis- para crear palabras co significado oposto. 

 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o programa de radio. 

 

Pronunciation 

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

Acentuación correcta das frases con contraccións. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para expresar aspectos persoais. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre problemas interpersoais utilizando as expresións aprendidas. 

Empathising: expresións para mostrar empatía. 

 

Writing 

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

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha carta para pedir consello: o Present Simple para 

presentar o problema, o Present Simple ou o Past Simple para dar exemplos, os modais para dar consello, a 

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

opinion. 
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Preparación antes de escribir unha carta para pedir consello practicando a estrutura e a linguaxe típicos mediante 

a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha carta para pedir consello.  

 

 

Way to English: Saying you are sorry. Apologies.  

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

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

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas para aprender a pedir e aceptar desculpas coas 

expresións vistas e coa información que se dá. 

Your Way: escribir unha mensaxe de texto pedindo desculpas.   

 

 

CLIL Literature: The All-American Slurp 

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

rapaza estadounidense.  

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

 

Extra reading 

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

Compresión oral e escrita dun texto sobre a elaboración de recordos de amizade no pasado.  

Demostración de que se entenderon os contidos dos textos contestando varias preguntas. 

 

Language Summary 

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

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

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

relacións persoais e adxectivos de personalidade. SB, páx. 74: os prefixos in-, im-, un- e dis- para formar 

palabras co significado oposto. 

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

conversa entre dous amigos sobre os problemas dun deles, un programa de radio en que os ouvintes chaman 

para pedir consello, a introdución que fai un profesor/a nunha clase de Historia e unha conversa en que dous 

amigos falan sobre un libro. 

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

presente e en pasado, pedir e conceder permiso e pedir favores.  

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Way to English, SB, páx. 82-83: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para pedir e dar consellos a un amigo/a, comparar habilidades e para pedir ou aceptar desculpas. 

Speaking, SB, páxs. 77 e 79: uso de palabras ou expresións para contestar aos comentarios do interlocutor/a e 

mostrar preocupación ou solidariedade cara aos problemas doutra persoa. 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páxs. 81; Extra reading, SB, páxs. 135; Reading, WB, páx. 51, exs. 1-2: 

comprensión escrita dun texto sobre a amizade de Damón e Pitias na antiga Grecia, outro sobre a amizade que 

xurdiu entre unha emigrante chinesa e unha rapaza estadounidense, outro sobre os compañeiros de aventura de 

catro famosos heroes literarios e cinematográficos e outro sobre a amizade nas redes sociais. Tip!: páx. 76: can e 

could para medir permiso. 

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

coma en “hour”, as formas contraídas can't, shouldn't, mustn't e couldn't. 

- Writing, SB, páx. 80; Writing, WB, páxs. 53 e 122 (Writing Plan): expresión escrita dunha carta para pedir e 

dar consello sobre un problema, un texto sobre outro heroe/heroína famoso/a e o/a seu/súa compañeiro/a de 

aventuras, e unha carta para dar consellos a un mozo utilizando as expresións e o vocabulario axeitados. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 6. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 6. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 6. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 54-55 e 133), Language Builder (páxs. 16-17) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77, ex. 8; CLIL, SB, páxs. 81: reflexión sobre a importancia da 

amizade. 

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

- Speaking, SB, páxs. 77 e 79: aprendizaxe e práctica de palabras ou expresións para contestar os comentarios 

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

- Way to English, SB, páx. 82-83: aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir ou aceptar desculpas. 

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

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

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Speaking, SB, páx. 82-83: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77; Extra reading, SB, páxs. 135; CLIL, SB, páxs. 81: mostra do 

sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 80 (Writing Task) Writing,WB, páxs. 53 e 122 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un 

traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 133: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

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

- Grammar, SB, páx. 77, ex. 8: lendas dos morcegos. 

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

- Extra reading, SB, páxs. 135: heroes famosos da literatura e do cinema e os seus compañeiros de aventura. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara aos compañeiros/as de clase. 

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

- Reflexión sobre o racismo e a discriminación. 

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

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir ou aceptar desculpas. 

 

Lingua e Literatura: 

- Os verbos modais. 

- Verbos que introducen o estilo indirecto. 
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- Os prefixos in-, im-, un- e dis- para formar palabras co significado oposto. 

- Fórmulas para incluír feitos e opinións no texto. 

- O mito grego de Damón e Pitias. 

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

 

 

UNIDADE 7: Fighting Crime 

 

a) Obxectivos 

 

cias de sucesos. 

identificar persoas que participaron nuns disturbios, e un texto sobre as consecuencias legais de descargar 

material de Internet de forma ilegal. 

 

policía a unha testemuña dun roubo. 

 

gnificado de palabras. 

 

 

 

terrogativas. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa delincuencia. 

Identificación do vocabulario relacionado coa delincuencia. 

Comprensión e expresión oral de palabras relacionadas coa delincuencia. 

Tip!: diferencia entre o significado de steal e rob. 

 

Listening  

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

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

 

Grammar 

Estrutura e usos da pasiva. 

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

Tip!: uso de by nas pasivas. 

 

Speaking 

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

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

 

Reading 

Lectura dun artigo dun xornal sobre o uso das redes sociais por parte da policía para identificar persoas que 

participaron nuns disturbios para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante  as súas definicións. 

 

 

Grammar 

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

pasadas. 

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

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

Práctica oral para explicar o significado de varias palabras co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

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

aprendidas. 

Guessing: fórmulas lingüísticas para expresar que se adiviñou algo. 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con reportaxes de actos de delincuencia. 

Comprensión e expresión oral de diferentes expresións, adxectivos, substantivos e verbos relacionados coas 

reportaxes de actos de delincuencia. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha entrevista dun policía a unha testemuña. 

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

 

Pronunciation 

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

Entoación correcta das oracións interrogativas. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de actos de delincuencia. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para facer un informe de policía e describir un delito utilizando as expresións 

aprendidas. 

Showing uncertainty: fórmulas lingüísticas para expresar que un non está totalmente certo/a de algo que pasou. 

 

Writing 

Análise da estrutura dunha nova de sucesos nun xornal. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha nova de sucesos para un xornal: uso da pasiva para 

describir accións, e de conectores de propósito como to, in order to e so that. 

Preparación antes de escribir unha nova de sucesos nun xornal mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dunha nova de sucesos para un xornal.  

 

Way to English: Reporting an Emergency.  First-Aid Instructions 

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

Práctica oral das chamadas de emerxencia empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Your Way: interacción oral co compañeiro/a para practicar unha chamada de emerxencia. 

Comprensión oral, práctica e repaso do vocabulario e expresións típicas de primeiros auxilios. 

 

 

Culture: The Firefightes of New York 

Comprensión escrita dun texto sobre os bombeiros de Nova York. 

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

contidos. 

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

 

Extra reading 

Comprensión oral e escrita duns textos sobre personaxes lendarios famosos. 

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

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

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

 

Language Summary 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo de toda a unidade. 
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c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

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

delincuencia e coas novas de sucesos. Tip!, SB, páx. 90: diferenza entre os verbos steal e rob. 

- Listening, SB, páxs. 90 e 94; Listening,WB, páx. 59, exs. 3-4: comprensión oral dunha conversa en que dous 

amigos falan dos problemas coa xustiza que ten outro amigo, unha entrevista dun policía a unha testemuña dun 

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

- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e 100: descrición de procesos e accións pasadas utilizando a voz pasiva en presente 

e en pasado. Tip!, SB, páx. 91: uso da preposición by para mencionar quen realiza ou realizou a acción na 

oración pasiva. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre 

algún suceso do que oíran falar, leran o viran na televisión; explicar o significado de palabras; denunciar un 

delito e realizar unha chamada ao servizo de emerxencias. Speaking SB, páxs. 93 e 95: uso de expresións para 

facer suposicións sobre algo e frases para empregar á hora de contar algo que ocorreu pero non se está 

totalmente certo. 

- Reading, SB, páxs. 92-93; Culture, SB, páxs. 97; Extra reading, SB, páxs. 136; Reading, WB, páx. 59, exs. 1-

2: comprensión escrita dun artigo sobre o uso das redes sociais por parte da policía para identificar persoas que 

participaron nuns disturbios, un texto sobre os bombeiros de Nova York, outro sobre a lenda de Robin Hood, e 

outro sobre a importancia da fotografía forense nas investigacións criminais.  

- Pronunciation, SB, páx. 95: pronuncia de sons de especial dificultade, como en “drank” e en “drunk” e 

pronuncia de frases interrogativas atendendo á entoación.  

- Writing, SB, páx. 96, Writing, WB, páxs. 61 e 123 (Writing Plan): expresión escrita dun artigo sobre un suceso 

real ou imaxinario, un texto sobre un personaxe lendario e un artigo sobre un asasinato utilizando as expresións 

e vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páxs. 92-93: valoración da importancia dos avances tecnolóxicos nas investigacións policiais. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 7. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 7. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 7. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 62-63 e 133), Language Builder (páxs. 18-19) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páx. 90; Culture, SB, páxs. 97: reflexión sobre o traballo dos bombeiros. 

- Reading, SB, páxs. 92-93; Grammar, SB, páx. 93, ex. 8; Listening, SB, páx. 94: interese por coñecer a 

estrutura do proceso penal. 

- Speaking, páxs. 93 e 95: aprendizaxe e práctica de expresións para facer suposicións sobre algo e frases para 

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

- Way to English, SB, páx. 98-99: aprendizaxe e práctica de fórmulas para realizar chamadas aos servicios de 

emerxencia. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións 

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Way to English, SB, páx. 98-99: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 91 e 93;  

-Reading, SB, páxs. 92-93; Culture; SB, páxs. 97 Extra reading, SB, páxs. 136: mostra do sentido crítico ante as 

informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 96 (Writing Task); Writing, WB, páxs. 61 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal 

á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar 

un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 133: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 91, ex. 8: curiosidade por coñecer a historia de dous príncipes británicos que foron 

encerrados na Torre de Londres e desapareceron. 

- Reading, SB, páx. 93, ex. 7; Extra reading, SB, páxs. 136: interese por coñecer datos sobre algúns personaxes 

famosos como o fuxitivo Robin Hood. 

- Did You Know?, SB, páxs. 97, e 136: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- O misterio da desaparición de dous príncipes británicos no século XV que foron encerrados na Torre de 

Londres. 

- Historia dun dos gánsters máis perigosos dos Estados Unidos: Al Capone. 

- Historia dos presos británicos enviados a Australia durante os séculos XVIII e XIX para cumprir a súas 

condenas. 

- Famosos fuxitivos que se converteron en heroes para o seu pobo: Robin Hood. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara aos compañeiros/as da clase. 

- Reflexión sobre a estrutura do proceso penal. 

- Reflexión sobre o traballo dos bombeiros. 

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

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para realizar chamadas aos servizos de emerxencia. 

 

Lingua e Literatura: 

- A voz pasiva no presente e no pasado. 

- As conxuncións finais. 

- O detective máis famoso da literatura: Sherlock Holmes. 

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

 

Tecnoloxía: 

 

- Uso das redes sociais nas investigacións policiais. 

UNIDADE 8: Innovations 

 

a) Obxectivos 

 

 

inventos para axudar a mellorar a calidade de vida de persoas máis desfavorecidas. 
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Escribir unha redacción sobre un invento, prestando atención ao uso das conxuncións copulativas. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Inventos. 

Identificación de vocabulario típico relacionado cos inventos. 

Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos inventos. 

 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio sobre a biografía de Thomas Edison. 

Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa biografía de Thomas Edison. 

 

Grammar Revision 

Formación e uso do Past Perfect Simple. 

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

 

Speaking 

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

Interacción oral co compañeiro/a para contrastar ideas utilizando as expresións dadas. 

Práctica oral sobre accións pasadas. 

 

Reading 

Lectura dun texto dun artigo dunha revista sobre o inventor xaponés Yoshiro Nakamatsu co fin de realizar 

diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Tip!: everything, everyone e everywhere seguidos por un verbo en singular. 

 

Grammar Revision 

Uso correcto dos tempos verbais Past Perfect Simple e Past Simple. 

Uso correcto de toda a gramática que se ten visto ao longo de todo o libro a través de distintas actividades. 

 

Speaking 

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

Práctica oral para facer preguntas e respondelas co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

Interacción oral cos compañeiros/as para facer preguntas e respondelas utilizando as expresións aprendidas. 

 

Vocabulary 

Aparellos eléctricos. 

Comprensión e expresión oral de diferentes aparellos eléctricos. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dun concurso de preguntas e respostas. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o concurso. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta do son /ʃ/. 

A entoación das oracións. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de varios inventores e dos seus inventos. 
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Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar de inventos utilizando as expresións aprendidas. 

Qualifying answers: expresións habituais para dar respostas. 

   

Writing 

Análise da estrutura dun ensaio sobre un invento. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un ensaio sobre un invento: conectores de adición como 

also, in addition, as well as e moreover para engadir información. 

Preparación antes de escribir un ensaio sobre un invento mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun ensaio sobre un invento. 

 

Way to English: Making a Complaint.  

Repaso do vocabulario e expresións típicas entre cliente/a e dependente/a dunha tenda. 

Práctica oral de conversas relacionadas coa compra de produtos defectuosos nunha tenda empregando a 

linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que o cliente/a ten un problema cun produto que 

comprou coas expresións vistas e coa información que se dá. 

Your Way: Produción escrita dun correo electrónico de queixa dun produto defectuoso. 

 

 

CLIL Technology: Innovators 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre diferentes innovacións. 

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

 

 

 

Extra reading 

Comprensión oral dunha conversa sobre iPods nano vermellos para contestar unha pregunta. 

Comprensión escrita dun texto acerca de dous inventos diferentes. 

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

contidos. 

 

 

Language Summary 

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

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páx. 102, 106 e 112; Language Builder, WB, páxs. 20-21: vocabulario relacionado cos 

inventos e cos aparellos eléctricos.  

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Listening, WB, páx. 67, exs. 3-4: comprensión oral dun programa de radio 

sobre a biografía de Thomas Edison, un concurso sobre inventos, unha conversa sobre o iPod nano vermello e 

unha entrevista a unha enxeñeira sobre os móbiles do futuro. 

- Grammar Revision, SB, páxs. 103, 105 e 112. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Way to English, SB, páx. 110-111: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para intercambiar ideas e información sobre inventos, formular e contestar 

preguntas, e solucionar problemas. Speaking, SB, páxs. 103 e 107: expresar feitos no pasado e intercambiar 

ideas sobre invencións. 

- Reading, SB, páxs. 104-105; CLIL, SB, páxs. 109; Extra reading, SB, páxs. 137; Reading, WB, páx. 67, exs. 

1-2: comprensión escrita dun artigo dunha revista sobre un famoso inventor xaponés, un texto sobre dous 

inventos para axudar a mellorar a calidade de vida de persoas máis desfavorecidas, outro sobre un proxecto 

dunha cidade flotante, outro sobre unha bicicleta fabricada con materiais reciclados e outro sobre inventos e 

descubrimentos feitos por mulleres. Tip!, SB, páx. 105: os compostos de every seguidos de verbos en singular. 

- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia de sons de especial dificultade como en “nationality” e produción da 

entoación correcta.  
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- Writing, SB, páx. 108; WB, páxs. 69 e 124 (Writing Plan): expresión escrita dunha redacción sobre un invento, 

un texto sobre a organización Bikes for the World e outro sobre satélites utilizando as expresións e vocabulario 

axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Speaking, SB, páx. 107; Extra reading, SB, páxs. 137: información sobre 

algúns inventos e descubrimentos importantes para a humanidade. 

- Grammar, SB, páx. 103, ex. 9 e páx. 105, ex. 5; Reading, páxs. 104-105; Extra reading, SB, páxs. 137: 

desenvolvemento e aplicación do pensamento científico-técnico para crear novos inventos. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student : www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 8. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 8. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 8. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 70-71 e 133), Language Builder (páxs. 20-21) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 103 e 107: aprendizaxe e práctica de expresións para mostrar acordo ou desacordo, ante 

diversas afirmacións e frases para expresar que se está certo/a ou non dunha opinión. Falar de experiencias 

pasadas 

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Speaking, SB, páx. 107: falar de experiencias pasadas: recoñecemento e 

valoración crítica das aportacións da innovación tecnolóxica nos ámbitos de benestar, saúde e calidade de vida. 

- Way to English, SB, páx. 110-111: aprendizaxe e práctica de fórmulas para solucionar problemas. 

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

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Way to English, SB, páx. 110-111: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Reading, SB, páxs. 104-105; Grammar, SB, páx. 103, ex. 9 e páx. 105, ex.5; 

CLIL, SB, páxs. 109. 

- Writing, SB, páx. 108 (Writing Task); Your Way páx. 111; Writing, WB, páxs. 69 e 124 (Writing Plan): uso 

da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento 

organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 133: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, páxs. 103 e 105; CLIL páx. 109, Extra reading, SB, páx. 137: información sobre algúns inventos e 

descubrimentos importantes para a sociedade. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Xeografía e Historia: 

- Inventos e descubrimentos importantes para a sociedade. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as da 

clase. 

- Reflexión crítica sobre a influencia e os efectos que producen os avances tecnolóxicos na sociedade. 

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

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para solucionar problemas. 

 

Lingua e Literatura: 

- Past Perfect e Past Simple: usos e diferenzas. 

- Os compostos de every. 

- As conxuncións copulativas. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

Tecnoloxía: 

- Os inventos. 

- A tecnoloxía ao servizo da humanidade e da sociedade. 

 

 

UNIDADE 9: Animal Planet 

 

a) Obxectivos 

 

 

hora de fabricar produtos innovadores e un texto sobre o achado de ADN nos ovos fosilizados dunha ave 

elefante. 

 

impartindo clase de bioloxía. 

dar información. 

 

 

 

chimpazee”, “funny” e “weigh”. 

Pronunciar correctamente as palabras ligadas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado co mundo dos animais. 

Identificación de vocabulario típico relacionado cos animais. 

Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos animais. 

Tip!: información sobre o uso dos pronomes reflexivos. 

 

Listening  

Comprensión oral dunha descrición dun peixe globo. 

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

 

Grammar 

Reported Speech: Statements and Questions. Uso e formación. 

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

 

Speaking 

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

Interacción oral co compañeiro/a para facer e responder preguntas sobre animais utilizando as expresións dadas. 
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Reposting a conversation. 

 

 

Reading 

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

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Localización de tres países nun mapa. 

 

Grammar 

Reported Speech: orders, requests, offers and suggestions. Uso e formación. 

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

Comprensión oral dunha das actividades.  

 

Speaking 

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

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

Interacción oral co compañeiro/a para comparar accións utilizando as expresións aprendidas. 

Reporting instructions.. 

 

Vocabulary 

Partes do corpo dos animais. 

Comprensión e expresión oral de diferentes partes do corpo dos animais. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha clase que imparte un profesor de Bioloxía e dunhas presentacións que fan uns alumnos 

ante a clase. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a lección do profesor e a presentación 

dos alumnos. 

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta dos sons /i:/, /i/ e /ei/. 

Patróns de acentuación das palabras ligadas na oración. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar os animais. 

Comprensión oral da actividade. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre animais utilizando as expresións aprendidas. 

   

Writing 

Análise dun artigo sobre un animal. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo: adxectivos e adverbios para comparar, e 

conectores de contraste como but, however e although para contrastar. 

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

Writing Task: produción dun artigo sobre un animal. 

 

Way to English: Doing a Research. A Presentation. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas coa procura de información en Internet. 

Realización de varias actividades relacionadas coa procura de información en Internet. 

Your Way: preparar unha presentación con datos atopados en Internet. 

 

 

Science: Extinct, But Not Forgotten 

Comprensión oral dunha visita por un museo para contestar unha pregunta. 

Comprensión escrita dun texto acerca da ave elefante. 
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Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

Localización nun mapa dos países mencionados no texto. 

 

Extra reading 

 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre a Gran Barreira de Coral australiana e os problemas 

relacionados coa conservación. 

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

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os arrecifes de corais. 

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

 

Language Summary 

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

unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 114-115, 116 e 124; Language Builder, WB, páxs. 22-23: vocabulario relacionado co 

mundo dos animais e coas partes do corpo;  

- Listening, SB, páxs. 115 e 104; CLIL, SB, páx. 121 Listening, WB, páx. 75, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

conversa en que uns amigos falan sobre o peixe globo, a charla dun profesor/a nunha clase de bioloxía, unha 

charla dun/ha guía a un grupo de turistas nun museo e unha entrevista na radio sobre a “gran migración” de 

animais que ten lugar en África.  

- Grammar, SB, páxs. 115, 117 e 124: Reported Speech.  

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para pedir e dar 

información, comparar accións e describir e comparar animais. Speaking, SB, páxs. 115 e 117: actividades de 

Reported Speech sobre o que dixo o compañeiro.  

- Reading, SB, páxs. 116-117; CLIL, SB, páxs. 121; Extra reading, SB, páxs. 138; Reading, WB, páx. 75, exs. 

1-2: comprensión escrita dun artigo dunha revista sobre a tecnoloxía inspirada na natureza que se emprega á 

hora de fabricar produtos innovadores e un texto sobre o achado de ADN nos ovos fosilizados dunha ave 

elefante, dous textos sobre a Gran Barreira de Coral australiana e as medidas que se tomaron para evitar a súa 

deterioración e un texto sobre os animais que desprenden ulidos para defenderse, marcar territorio ou atopar 

parella.  

- Pronunciation, SB, páx. 119: pronuncia de sons de especial dificultade /i:/, /i/ e /ei/ en “chimpazee”, “funny” e 

“weigh”, e de palabras ligadas.   

- Writing, SB, páx. 120; Writing, WB, páxs. 77 e 121 (Writing Plan): expresión escrita dunha redacción sobre 

un animal, un texto sobre outros lugares declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e unha redacción 

sobre os pingüíns, utilizando as expresións e vocabulario axeitados. 

- Way to English, SB, páx. 122-123: consellos sobre como buscar información en Internet. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, págs. 116: valoración da importancia dos avances tecnolóxicos inspirados na natureza á hora de 

fabricar produtos innovadores. 

- Listening, SB, páx. 117; Vocabulary, SB, páx. 118; Focus on Functional Language, SB, páx. 119; Speaking, 

páx. 119:interese por coñecer datos sobre algúns animais como o peixe globo, a pantera, o orangután, o 

chimpancé, a avestruz e o salmón. 

- Listening, SB, páx. 118: interese por ampliar os seus coñecementos sobre a asociación que se estabelece entre 

especies de animais diferentes, o que se coñece como simbiose. 

- CLIL, SB, páxs. 121: interese por coñecer datos sobre a ave elefante, especie que se extinguiu hai 300 anos; 

localización de países nun mapa. 

- Extra reading, SB, páxs. 138: interese por coñecer os problemas relacionados coa conservación da Gran 

Barreira de Coral australiana. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS . Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 9. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no teléfono móbil 

do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 9. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 9. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

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

capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á 

unidade (páxs. 78-79 e 133), Language Builder (páxs. 22-23) situadas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 115 e 117: aprendizaxe e práctica de frases para expresar que non se está certo/a da 

resposta e para mellorar a expresión oral sobre como mostrar interese ao interlocutor/a nunha conversa.  

- Way to English, SB, páx. 122-123: consellos para buscar información en Internet. 

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

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 115; Reading, SB, páxs. 116-117; Grammar, SB, páx. 117, exs. 6 e 8; Vocabulary, SB, 

páx. 118; Focus on Functional Language, SB, páx. 119; Speaking, SB, páx. 119; CLIL, SB, páxs. 121; Extra 

reading, SB, páxs. 138; mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 120 (Writing Task); Writing, WB, páxs. 77 e 125 (Writing Plan): uso da creatividade persoal 

á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar 

un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 133: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Extra reading, SB, páxs. 138; interese por coñecer datos sobre a Gran Barreira de Coral australiana. 

 

 

 

 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Os países e a súa localización no mapa (Madagascar). 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as de 

clase. 

- Reflexión crítica sobre a necesidade de protexer as especies que corren perigo de extinción. 

- Reflexión sobre a aportación que cada persoa pode facer para conservar a natureza. 

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

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Achado de ADN nos ovos de ave elefante, especie extinguida hai 300 anos. 
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- Medidas para evitar a deterioración da Gran Barreira de Coral australiana. 

 

Lingua e Literatura: 

- Reported Speech 

- Os pronomes reflexivos. 

- Frases feitas relacionadas co tema dos animais. 

- As conxuncións e locucións adversativas. 

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

 

 

- Procura de información en Internet. 

 

 

 

Review 

 

 

 Way to English ESO 3 inclúe tres unidades de repaso nas que se presentan tres extractos literarios, tres 

proxectos e exercicios de revisión de vocabulario e de gramática.  

 

Foron deseñadas para seren realizadas ao final de cada trimestre do curso, pero pódense relacionar con calquera 

das unidades estudadas segundo o criterio do profesor/a. Por outra banda, nelas desenvólvense de forma 

sistemática os contidos e obxectivos de aprendizaxe expostos nas nove unidades programadas.  

 

• Os extractos literarios reproducen tres xéneros diferentes (dous fragmentos de dous libros diferentes, e un 

extracto dunha obra de teatro), apropiados para a idade e intereses dos alumnos/as de 3º da ESO.  

     - The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle. 

     - Romeo and Juliet, de William Shakespeare. 

     - The Innocent Victim, de Simon Betterton. 

 

Ao lado de cada texto, hai exercicios de comprensión lectora e unha actividade opcional. 

 

• Os exercicios de vocabulario e de gramática que se inclúen son moi variados e ofrecen práctica adicional do 

estudado nas unidades anteriores. 

 

• Os proxectos están deseñados para seren feitos en formato papel ou dixital (Techno Option) e tratan temáticas 

interesantes que se traballaron previamente. 

 

     - A fact sheet about a city 

     - An itinerary 

     - An animal poster 

 

 

 

 

 

9. Atención á diversidade 

 

Way to English 3 ten unha metodoloxía ecléctica, xa que se esperan varios estilos de aprendizaxe por parte dos 

alumnos/as e, así mesmo, diversos estilos de ensino por parte dos profesores/as. Por iso, estes materiais prestan 

máis atención á diversidade.  

 

Como punto de partida tivemos en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

 

A capacidade para aprender a aprender  
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Cada alumno/a ten a súa propia capacidade para aprender cousas e para retelas, sen que iso sexa sinónimo da 

súa capacidade intelectual, e todos os alumnos poden alcanzar un nivel mínimo, independentemente do ritmo de 

traballo que poida ter cada quen. Tales son os aspectos que consideramos na investigación inicial e en todo o 

desenvolvemento do curso.  

 

Así o reflicten as actividades do Student’s Book e do Workbook, xa que, a través dunha reciclaxe continua de 

estruturas e de vocabulario, por unha banda ofrecen amplas oportunidades de reforzo aos alumnos/as con menos 

capacidade e por outra facilitan a ampliación da materia para os que teñen máis nivel.  

 

A motivación para aprender  

 

A motivación do alumno/a para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose dun idioma, xa que depende de 

varios factores: por unha banda, do historial de éxito ou de fracaso que teña ata ese momento e, por outra banda, 

do proceso de aprendizaxe seguido. Isto influirá notabelmente, tanto no nivel de motivacións individuais, coma 

na forma máis lóxica e funcional de presentarlles todos os contidos.  

 

Para levar a cabo a selección dos temas incluídos neste curso realizamos unha ampla investigación, abarcando o 

punto de vista do profesor/a a través de cuestionarios, pero tamén o dos alumnos/as, para así adaptalos ás súas 

idades, experiencias e contorno.  

 

Os estilos de aprendizaxe  

 

Existen toda clase de estudos sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora de estudar un idioma.  

 

Como é ben sabido, os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos cando se enfrontan ás súas tarefas 

escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para 

asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e aprender máis amodo, conseguindo 

o mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo sistemático. Por exemplo, á hora de ensinar as 

estruturas gramaticais, incluíronse no Student's Book breves explicacións e exemplos coa estrutura gramatical 

concreta, seguidos de exercicios, para poñer en práctica a gramática aprendida. Isto complétase con táboas 

gramaticais, a sección Grammar Charts and Basics (ao final do Student's Book) e o apéndice gramatical do 

Workbook, que os axudan a aprender e a repasar o presentado paso a paso, en especial a aqueles que non usen 

tanto o estilo sintético ao aprender. Así pois, á hora de presentar as estruturas e as funcións en todas as unidades 

ttivéronse en conta os distintos modos de aprendizaxe. 

 

Tamén se prestou unha atención especial á “modalidade sensorial preferente” dos alumnos/as (visual, auditiva 

ou quinesiolóxica), é dicir, ás posíbeis formas de levar á práctica o aprendido.  

 

 

Os intereses dos alumnos/as  

 

O esforzo por aprender un idioma varía moito duns alumnos/as a outros dependendo do seu interese e/ou 

necesidade de facelo. Por iso incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan de interese para a 

maioría, e ofrecemos materiais para atender aos distintos niveis de coñecemento e estilos de aprendizaxe. Hai 

actividades graduadas de menor a maior dificultade e de maior a menor control, tanto no Student’s Book coma 

no Workbook. Ao final do Student’s Book incluímos un apéndice con táboas gramaticais e exercicios, un 

apéndice de pronunciación con exercicios adicionais e unha lista de verbos irregulares, e ao final do Workbook 

un glosario, así como un apéndice gramatical e unha guía de escritura na lingua propia dos alumnos/as, para os 

que necesiten apoiarse máis na presentación teórica. 

 

No Workbook inclúese unha gran variedade de exercicios graduados para practicar máis a gramática e o 

vocabulario, ademais dun ditado, unha sección de comprensión, un exercicio de tradución inversa, e expresión 

escrita e actividades para que os alumnos/as máis avanzados practiquen cada punto nun nivel máis elevado. Para 

rematar, tamén se inclúen dúas páxinas de repaso por unidade (Check Your Progress) que permiten atender á 

diversidade. Ao final deste compoñente atópase o caderno Language Builder, que proporciona xogos e 

divertidas actividades para consolidar o vocabulario. Ademais, os alumnos/as poderán atopar na web 

www.burlingtonbooks.es/waytoenglish3 as gravacións en formato mp3 dos textos do Student’s Book, xunto cos 

exercicios de comprensión oral coas súas transcricións e os ditados do Workbook.  

http://www.burlingtonbooks.es/waytoenglish3
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Con este método presentamos un novo recurso lingüístico chamado IS Interactive Student, que inclúe diversas 

ferramentas interactivas para axudar aos alumnos/as na súa aprendizaxe: Interactive Wordlist, cun glosario 

interactivo, exercicios para practicar a ortografía e actividades de vocabulario; Interactive Grammar, que contén 

exercicios gramaticais con autocorrección; Dialogue Builders, desde onde se practica a linguaxe funcional 

mediante diálogos; e Techno Help, que ofrece axuda e recursos para realizar as actividades Techno Option. A 

través do sistema de xestión da aprendizaxe (LMS), o profesor/a pode levar un seguimento do traballo realizado 

por cada alumno/a en Interactive Student, e así poder avaliar o progreso dos alumnos/as en xeral e as 

necesidades específicas dalgún alumno/a en particular. 

 

O Teacher’s Manual ofrece tamén actividades opcionais de reforzo e ampliación, outras de ditado, comprensión 

oral, corrección de erros e información sociocultural e interdisciplinaria adicional, ademais de continuas 

suxestións ao profesor/a sobre como dividir a súa axuda, segundo as distintas necesidades da clase.  

 

O Teacher’s All-in-One Pack ofrece un exame de diagnóstico que se recomenda facer ao comezo do curso para 

ver o nivel dos alumnos/as, así como exercicios de repaso para que revisen os puntos nos que atoparon maior 

dificultade. Ademais ofrece nove exames (un por unidade) en tres niveis de dificultade, tres exames trimestrais 

en dous niveis de dificultade, dous finais e tres exames de competencias clave, para poder elixir o máis 

adecuado segundo a capacidade de cada alumno/a. Tamén proporciona un exercicio adicional por unidade de 

expresión oral, para realizar en parella ou en grupo. E ademais inclúe follas de traballo, que se dividiron do 

seguinte xeito: 

• Extra Practice: proporcionan práctica adicional co mesmo nivel que o presentado na unidade 

• Extension: enfocadas a que os alumnos/as máis avanzados poidan ampliar os coñecementos adquiridos dun 

xeito máis significativo e motivador. 

 

O profesor/a tamén dispón de Way to English Digital Teacher’s Resources, que inclúe: Interactive Whiteboard 

Materials, coas versións dixitais, totalmente interactivas, do Student’s Book, o Workbook e o Language Builder 

para facilitar as clases e a corrección; Test Factory and Other Resources, con todo o material do Teacher’s All-

in-One Pack en formato editábel; Burlington ESO Grammar Factory, para xerar exames de práctica gramatical 

automaticamente ou para preparalos persoalmente; e Burlington ESO Culture Bank, con materiais culturais 

especialmente adaptados ao nivel dos estudantes. 

 

  

 

10. Avaliación e promoción 

 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito dos obxectivos da etapa, 

nas avaliacións continua e final das disciplinas dos bloques de materias troncais e específicas, serán os criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nos cadros incluídos no punto 5 desta 

programación, de acordo co real decreto 1105/2014. 

 

A avaliación será: 

 

- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, estabeleceranse medidas de 

reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, axiña que se detecten as 

dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar o 

proceso educativo 

- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma dos procesos de 

aprendizaxe. 

- Integradora, debendo terse en conta desde todas e cada unha das materias a consecución dos obxectivos 

estabelecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondente. O carácter integrador da 

avaliación non impedirá que o profesorado realice de maneira diferenciada a avaliación da materia de inglés, 

tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis específicos da mesma. 

 

Promoverase ao curso seguinte cando supere os obxectivos das materias cursadas ou se teña avaliación negativa 

en dúas materias como máximo, e repetirá curso con avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas 

materias que sexan Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, de forma simultánea. 
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Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse probas 

extraordinarias en cada un dos cursos. 

 

O alumno/a poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo dentro da etapa.  

 

a) Procedementos e sistemas de avaliación  

 

- Procedementos (*) 

 

- Sistemas de avaliación 
 

É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, autoavaliación, etc.  

A avaliación individual permite investigar os coñecementos de inglés que teñen os alumnos/as. Faise un exame 

de diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse autoavaliación para seguir o progreso de cada un deles no 

idioma, o modo en que aprendeu, a súa experiencia anterior, etc. 

 

A avaliación dos coñecementos previos pódese realizar antes de comezar as unidades, pedíndolle ao alumnado 

que adiviñe de que trata cada unha, a partir do título e das imaxes, e mirando os obxectivos detallados ao 

principio de cada unidade, aos que se poden remitir cando vaian repasar para un exame. 

 

Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos/as nun período de tempo, é dicir, facer unha avaliación 

formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu esforzo é tido en conta a pesar 

de non chegar ao aprobado, sentirase máis motivado para continuar traballando e tratar de conseguilo. Isto faise 

aínda máis patente nas clases heteroxéneas onde os alumnos/as de máis baixo nivel sempre obteñen 

cualificacións baixas, especialmente se son comparados constantemente con alumnos/as máis avantaxados. Se a 

cualificación final inclúe un compoñente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

 

As ferramentas de avaliación formativa poden ser as tarefas, a participación, o comportamento e a actitude en 

xeral, o traballo colaborativo, en parellas e en grupos, o caderno e o progreso nas destrezas de listening, 

speaking, reading e writing. Recoméndase comparar os resultados da avaliación formativa coa autoavaliación 

que os alumnos/as fixeron nas follas de English and Me, antes de cubrir a folla de avaliación sumativa de cada 

un, para rexistrar como progresaron durante o ano. 

 

Tamén podemos utilizar os exames de cada unidade para observar como progresan dunha unidade e a seguinte e 

tamén para avaliar a súa actitude cara á lingua. Sempre se debe dicir canto e de que modo vai contar nas súas 

cualificacións cada criterio de avaliación. 

 

Para recoller as cualificacións que obteñen en cada unidade, e ademais avaliar a súa actitude cara á lingua e así 

ver a súa evolución, pódese utilizar a folla de avaliación formativa, ao final desta sección. 

 

A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente, tanto do seu progreso coma das súas 

carencias ou necesidades, contribuíndo así a desenvolver a súa autonomía e a responsabilidade da súa 

aprendizaxe.  

Hoxe en día, téndese cada vez máis a animar ao alumnado a preparar un portfolio do seu traballo, un documento 

no que se recollen o seu estilo de aprendizaxe, os seus obxectivos para mellorar, as probas dos seus progresos e 

un rexistro dos seus contactos con falantes nativos, ou os seus intercambios culturais. Con este fin, o noso 

proxecto tomou como referencia un documento promovido polo Consello de Europa chamado Portfolio 

Europeo das Linguas, no que os alumnos/as poden rexistrar as súas experiencias de aprendizaxe da lingua e 

cultura inglesa e reflexionar sobre elas. O marco de referencia europeo proporciona unha base común para a 

aprendizaxe, o ensino e a avaliación de linguas en toda Europa e, sobre todo, mellorará a capacidade de 

autoavaliación do alumnado. 

 
Con alumnos/as desta idade, as follas de avaliación serán planificadas con coidado e discutidas na clase antes de 

que as cubran, pois deben saber por que e como facelas de forma correcta, é dicir, trátase de que sexan 

responsábeis e sinceros. Tamén hai que tratar de evitar darlles follas de autoavaliación con excesiva frecuencia e 

que estas sexan demasiado longas, pois senón os alumnos/as cansarán rapidamente. 
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1. Introdución e metodoloxía 

Descrición do curso 

Way to English  ESO 4º ofrece ao estudantado un achegamento gradual á comunicación real.  O curso presenta 

un substancioso contido léxico e gramatical que enfatiza na produción lingüística real,  desenvolvendo todas as 

habilidades produtivas que farán que o alumno/a poida expresarse en inglés de xeito completo. Ademais o 

método inclúe materiais de temas socioculturais e interdisciplinarios de maneira natural. Way to English ESO 4 

é compatíbel cos niveis amén inclúe exercicios adicionais para os alumnos/as que acaban antes, para os que 

posúen A1+/B1+  do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

 

No proceso de aprendizaxe dunha lingua estranxeira ao alumnado preséntaselle numerosas oportunidades para 

desenvolver as súas competencias clave en diversas áreas. Way to English  ESO 4 facilita a adquisición das 

competencias clave tales como a competencia para aprender a aprender, competencia dixital, sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor, e conciencia e expresións culturais. 

 

As nove unidades do Student’s Book preséntanse en seccións de dúas páxinas que ofrecen a 

linguaxe e a gramática necesarias para realizar os exercicios de expresión oral e escrita que 

hai ao final de cada sección. Hai dous textos por unidade, baseados en material auténtico, un 

deles relacionado con temáticas doutras áreas curriculares. Tamén se presentan dous grupos 

de vocabulario temático en cada unidade, e unha actividade de reciclaxe axuda a revisar o 

vocabulario aprendido con anterioridade, para asegurar o repaso e enriquecemento constante. 

Os exercicios interdisciplinarios e culturais están integrados nas propias unidades o cal 

proporciona unha forma natural de conectar a aprendizaxe do inglés co mundo real. 

 

A gramática preséntase nun contexto actual tanto no oral coma no escrito. Ao final do libro 

está a sección Grammar Charts and Extra Practice, que contén cadros gramaticais 

presentados de forma clara e tamén exercicios de nivel básico para que os alumnos/as cun 

nivel máis baixo revisen e practiquen os contidos gramaticais. Estes exercicios están 

graduados para que se poidan realizar de maneira progresiva os exercicios de nivel máis alto 

da unidade. Estes exercicios están dividos en dous niveis. 
 

As páxinas dedicadas á habilidades proporcionan unha gran variedade de tarefas 

comunicativas que permiten que o alumnado practique a linguaxe funcional útil en distintas 

situacións da vida real. O apartado Pronunciation céntrase nas dificultades habituais dos 

alumnos/as á hora de pronunciar as palabras e frases en inglés. Tamén hai actividades 

adicionais de comprensión e expresión oral en todas as seccións do Student’s Book, que 

desenvolven destrezas lingüísticas produtivas para axudar ao alumnado a comunicarse de 

modo eficaz no mundo real. Os contidos da guía de escritura están coidadosamente 

estruturados, unidade a unidade, para practicar as destrezas de escritura básicas e ofrecer 

axuda á hora de realizar as tarefas. 

 

Cara ao final de cada unidade está a sección Way to English, que se centra no inglés funcional 

que se utiliza en situacións comunicativas reais. Esta seccións remata cun exercicio práctico 

baseado nunha situación real. 

 

- . 
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Avaliación das competencias lingüísticas e de aprendizaxe dos 

alumnos/as de 4º da ESO, aprendizaxe colaborativa e o Marco Común 

Europeo 

Aprender unha nova lingua é, seguramente, un dos retos máis difíciles aos que se enfrontan os estudantes ao 

longo da súa vida académica, sobre todo porque supón mergullarse de forma activa nunha cultura e nunha visión 

da vida moi diferentes da súa. A medida que aprenden un idioma, desenvolven unha serie de competencias clave 

da aprendizaxe. Ademais de adquirir a Competencia en comunicación lingüística, estas unidades tamén levan á 

adquisición doutras competencias: 

 

- A Competencia conciencia e expresións culturais e a Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía, a través dos textos e dos temas elixidos. 

 

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

 

- As Competencias sociais e cívicas a partir das interaccións e as dinámicas da clase, que desenvolven a 

aprendizaxe colaborativa. 

 

- O Sentido de iniciativa e espírito emprendedor desenvólvese ao longo de todo o proceso da aprendizaxe do 

idioma a través das actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas que o alumno ha de tomar decisións 

sobre que dicir e como facelo, e con que medios. 

 

O obxectivo primordial de Way to English é facilitar o proceso de aprendizaxe e servir de ponte para que os 

alumnos/as coñezan os lugares nos que se fala inglés e a forma en que o utiliza a mocidade nativa da súa mesma 

idade. 

 

Durante o proceso de adquisición da lingua inglesa é habitual que os alumnos/as mostren claras preferencias por 

determinadas áreas da aprendizaxe. Por exemplo, quizais lles interese máis aprender o inglés que fala a 

xuventude hoxe en día que as regras gramaticais. Ou tamén poida que teñan máis facilidade para unhas 

destrezas de aprendizaxe que para outras. 

 

Por estas razóns, o método Way to English ofrécelles un amplo abano de actividades coas que desenvolver os 

seus intereses e demostrar os seus puntos fortes, á vez que practican en profundidade todas as áreas da 

aprendizaxe de linguas. Dada a diversidade de tipos de estudante, é de vital importancia que o profesorado 

coñeza canto antes as preferencias e os puntos fortes e débiles de cada quen. Para axudar nesta tarefa, ofrecemos 

unhas follas fotocopiábeis moi útiles para preparar o perfil de cada alumno/a e rexistrar tanto a avaliación 

continua do seu progreso como a avaliación sumativa ou final (ver punto 8 a desta programación).  

 

Perfil individual do estudante que entra en 4º da ESO 

Os alumnos/as que comezan 4º da ESO polo xeral vense a eles/as mesmos/as como estudantes de inglés no 

ensino secundario, tanto se a súa actitude é positiva como negativa, o comezo do segundo ciclo da ESO ofrece a 

estes alumnos/as unha excelente oportunidade de avaliar o seu propio progreso en inglés e de fixarse novos 

obxectivos que os axudarán a se enfrontar aos retos desta etapa do sistema educativo. Para determinar os 

coñecementos previos de inglés que teñen os alumnos/as que entran en 4º da ESO, Way to English ofrece dúas 

importantes ferramentas: 

 

• un exame de diagnóstico para o comezo do curso, co fin de avaliar os seus coñecementos previos • os cadros 

de autoavaliación  que se poden utilizar como punto de partida do Portfolio de cada alumno/a.  

 

 



 

312 

 

 

A avaliación formativa e sumativa 

A folla de avaliación continua ou formativa (Formative Record Sheet), , permite que o profesorado anote as 

cualificacións obtidas polos alumnos/as nas diferentes áreas tratadas en cada unidade e reflicte as actitudes de 

cada un deles cara ao idioma 

 

A partir da folla Summative Evaluation, o profesor/a poderá calcular unha nota numérica para cada alumno/a. 

Con todo, o factor máis importante para medir o desenvolvemento dos alumnos/as é o progreso individual que 

conseguiran desde o inicio do curso até o final de cada trimestre.  

 

Nesta nova etapa, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado é continua e a decisión do profesor/a de 

promover ao alumno/a será adoptada atendendo á consecución das competencias clave e aos obxectivos da 

etapa. 

 

 

 

                      Competencias clave 

 

a) As competencias clave e a súa descrición 
 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte da 

cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento 

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

desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 

As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a 

innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha 

delas. 

 

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre a formación e o 

desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes e profesionais. 

 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas competencias clave ás que 

se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como a propia selección dos contidos buscan 

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

progresivo de adquisición. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de 

organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia significa, no 

caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais e 

desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de 

información, comunicación e aprendizaxe. 
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En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a 

consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese atender 

aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

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

fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da representación gráfica 

da lingua). 
– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa 

adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe 

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

macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 
– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a 

dimensión intercultural. 
– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que 

xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a 

escritura, a fala, a audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da información, 

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

deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o 

individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas 

estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a 

motivación e os trazos de personalidade. 

 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, 

interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 
Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as operacións e as 

representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 
O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e 

procesos matemáticos en distintos contextos.  
Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e ferramentas para 

aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos datos 

e a veracidade. 
Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario abordar catro 

áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas, a través 

da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico 

e á interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio natural, a protección e mantemento 

da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento 

científico e capacitan a cidadáns responsábeis e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos 

científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de 

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

problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 
Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios coñecementos 

científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. Así mesmo, hanse 

de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e 

procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 
Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á 

tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento científico, e 

o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais, ás cuestións ambientais e á 

adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nun contorno natural e social. 
 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son os sistemas 

físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 
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Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica na 

investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

3. Competencia dixital 

 

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

transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información até a súa 

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

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a 

información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude critica e 

reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as normas de 

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

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a análise e a 

interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 

tanto teóricos coma técnicos. 

 

4. Aprender a aprender 

 

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

aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos desde un 

sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como a capacidade de 

cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. 

Todo iso desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais 

coma colectivas. 

 

5. Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados, elaborar 

respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos, conforme 

a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

 

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

competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de se comunicar dunha maneira 

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

diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade nun 

mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos 

Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de 

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

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos dereitos 

humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e implica manifestar o 

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

garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o mundo no que se 

vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan formas de 

comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 
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6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar as ideas en 

actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os 

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

previsto. 

 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, contribuíndo 

así á cultura do emprendemento. 

 

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

capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade creadora e de 

innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de asunción e xestión de riscos e 

manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e en equipo, e por último, o sentido crítico e 

da responsabilidade. 

 

7. Conciencia e expresións culturais  

 

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

respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce 

persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio 

daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio 

de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural 

e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras 

comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a 

escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da cultura en diferentes 

autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma doutras manifestacións artístico-culturais da vida 

cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario 

abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e das principais obras e 

producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade e 

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

creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos; o 

interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da participación 

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

esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de calidade. 

 

 

b) Rúbrica de avaliación por competencias clave 

 

A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias que se van 

adquirindo en cada unidade e, na última, de avaliación global, as competencias que se adquiriron ao longo do 

curso. 

 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito máis detallada 

da mesma. 

 

Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as súas 

propias necesidades e adaptará o modelo segundo conveña. 
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Everything English Video 

• Nove capítulos filmados en Gran Bretaña para ampliar os seus coñecementos socioculturais, centrados na 

comprensión oral, a expresión oral e a linguaxe funcional. 

• Un caderno con tres follas de traballo fotocopiábeis por capítulo. 

 

 
 

 

 

 

UNIDADE 1: Taking risks 

 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en 

situacións comunicativas diversas e adapta a 

comunicación ao contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, idiomas e 

culturas, de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas 

á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas            
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en ciencia e tecnoloxía 

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve 

problemas provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos 

da vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os 

diferentes campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
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necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores 

e criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza 

e fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera 

producións responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software 

e hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía 

e selecciona novas fontes de información e 

innovacións tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa utilidade para 

acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe 

e continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz 

e autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 
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Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza 

nun mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e 

contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na 

reflexión crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            
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Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 

comprende os cambios como oportunidades, 

adáptase crítica e construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada un dos 

proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo 

e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, 

a capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos 

e convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de            



 

321 

 

 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

UNIDADE 2: Kings and queens 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 
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2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
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necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 
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Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento 

propio relacionado cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            
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Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de            
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ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

UNIDADE 3: It’s a mystery! 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información,            
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comunicación e aprendizaxe. 

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo            
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criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
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necesidades. 

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento 

propio relacionado cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 
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6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           



 

331 

 

 

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 4:  Living together 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 
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Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da            
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comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 
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expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento 

propio relacionado cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
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decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 5: Made for you 

 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
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informacións. 

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 
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Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a            
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concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento 

propio relacionado cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases            
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de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 6:  Saving our planet 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 
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Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da            
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comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 
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expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento 

propio relacionado cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
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decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 7: Be healthy! 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 
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Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da            
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comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 
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expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento 

propio relacionado cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
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decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 8: Making sense 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 
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Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da            
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comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 
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expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento 

propio relacionado cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
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decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 9: Bridge to the future 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 
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Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da            
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comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 
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expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento 

propio relacionado cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
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decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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AVALIACIÓN GLOBAL 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU  BE  NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 
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Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da            
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comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 
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expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en coñecemento 

propio relacionado cos coñecementos previos e coa 

propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
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decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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4. Obxectivos da ESO 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

 

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

practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 

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

 

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

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

 

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

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

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

de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 

demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 

pacificamente os conflitos. 

 

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

novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e da comunicación. 

 

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

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 

persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houber, na lingua 

cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o 

estudo da literatura. 

 

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

 

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

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 

que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 

do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 

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

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

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

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

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

de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
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o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

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

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 

linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

5. Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis en relación cos obxectivos e as 

competencias clave, e indicación do Grao Mínimo de consecución para superar a materia 

 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

a 

c 

d 

i 

 

B1.1. Estratexias de 

comprensión:  

Mobilización de 

información previa sobre 

o tipo de tarefa e o tema.  

Identificación do tipo de 

escoita necesario para 

realizar a tarefa (global, 

selectiva e detallada). 

Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión a el.  

Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

xeral, información 

esencial, puntos 

principais e detalles 

relevantes). 

Formulación de 

hipóteses sobre contido e 

contexto. 

Inferencia e formulación 

de hipóteses sobre 

significados a partir da 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

as ideas principais, 

ou os detalles 

relevantes do texto.  

B1.2. Identificar o 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos 

principais e os 

detalles máis 

relevantes en textos 

orais breves ou de 

lonxitude media, 

claramente 

estruturados, e 

transmitidos de viva 

voz ou por medios 

técnicos e 

articulados a unha 

velocidade media, 

nun rexistro formal, 

informal ou neutro, 

e que traten de 

aspectos concretos 

ou abstractos de 

temas xerais, sobre 

asuntos cotiáns en 

situacións correntes 

ou menos habituais, 

ou sobre os propios 

intereses nos 

ámbitos persoal, 

público, educativo e 

ocupacional ou 

laboral, sempre que 

exista apoio visual e 

as condicións 

acústicas non 

PLEB1.1. 

Reflexiona sobre o 

seu proceso de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da tarefa 

(de comprensión 

global, selectiva ou 

detallada), 

mellorándoo se é o 

caso (sacando 

conclusións sobre a 

actitude do falante e 

sobre o contido, 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da fala), 

deducindo intencións 

a partir do volume da 

voz do falante, 

facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e 

intuíndo o que non 

se comprende e o 

que non se coñece 

mediante os propios 

coñecementos e as 

propias experiencias. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

 

 

PLEB1.2. Distingue, 

con apoio visual ou 

escrito, as ideas 

principais e 

información 

relevante en 

presentacións ou 

charlas ben 

estruturadas e de 

exposición clara 

sobre temas 

coñecidos ou do seu 

interese relacionados 

co ámbito educativo 

ou ocupacional (por 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

distorsionen a 

mensaxe, e que se 

poida volver 

escoitar o dito. 

B1.3. Comprender 

os detalles de 

información relativa 

a datos persoais, 

horarios, prezos e 

números, así como 

comprender 

preguntas e 

instruccións básicas 

e seguir indicacións 

breves relativas a 

necesidades cotiás 

ou ocupacionais 

relativas a situacións 

de comunicación 

básicas dos ámbitos 

persoal e 

profesional. 

B1.4. Comprender 

textos orais sinxelos 

nos que soliciten ou 

dean información de 

carácter básico e 

sinxelo, 

identificando 

funcións de 

comunicación 

variadas e captando 

tanto as liñas xerais 

como os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre 

que se fale 

lentamente e nunha 

linguaxe estándar e 

poida pedir 

confirmación do 

entendido. 

B1.5. Comprender 

as ideas principais e 

outros aspectos 

relevantes para o 

propósito 

comunicativo de 

textos orais de 

carácter informal 

que relaten 

experiencias 

persoais (viaxes, 

exemplo, sobre un 

tema educativo ou de 

divulgación 

científica, ou unha 

charla sobre a 

formación 

profesional noutros 

países). 

 

PLEB1.3. Identifica 

a idea principal e 

aspectos 

significativos de 

noticias de televisión 

claramente 

articuladas cando hai 

apoio visual que 

complementa o 

discurso, así como o 

esencial de anuncios 

publicitarios, series e 

películas ben 

estruturados e 

articulados con 

claridade, nunha 

variedade estándar 

da lingua, e cando as 

imaxes facilitan a 

comprensión. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

PLEB1.4. Capta os 

puntos principais e 

os detalles 

salientables de 

mensaxes gravadas 

ou de viva voz, 

claramente 

articuladas, que 

conteñan instrucións, 

indicacións ou outra 

información, mesmo 

de tipo técnico (por 

exemplo, en 

contestadores 

automáticos, ou 

sobre como realizar 

un experimento na 

clase, ou como 

utilizar unha 

máquina ou un 

dispositivo no 

ámbito ocupacional). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CSC 

PLEB1.5. Identifica - Conségueo. CCL 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

estudos, 

experiencias 

laborais, relacións 

persoais, etc.), e 

expresen opinións 

ou puntos de vista, 

cunha fala lenta e 

nunha linguaxe 

estándar, 

identificando 

aspectos como a 

secuencia temporal 

das experiencias 

(por exemplo, dunha 

película), e os 

sentimentos que 

suscitan. 

as ideas principais e 

detalles relevantes 

dunha conversa 

formal ou informal 

de certa duración 

entre dous ou máis 

interlocutores que 

ten lugar na súa 

presenza e na que se 

tratan temas 

coñecidos ou de 

carácter xeral ou 

cotián, cando o 

discurso está 

articulado con 

claridade e nunha 

variedade estándar 

da lingua. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CSC 

CCEC 

PLEB1.6. Entende o 

que se lle di en 

transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (por 

exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, 

restaurantes, 

transportes, centros 

docente e lugares de 

traballo) ou menos 

habituais (por 

exemplo, nunha 

farmacia, un 

hospital, nunha 

comisaría ou nun 

organismo público), 

se pode pedir 

confirmación 

dalgúns detalles. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

PLEB1.7. 

Comprende, nunha 

conversa formal, ou 

entrevista na que 

participa (por 

exemplo, en centros 

de estudos ou de 

traballo), 

información 

relevante e detalles 

sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades 

educativas ou 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

ocupacionais de 

carácter habitual e 

predicible, sempre 

que poida pedir que 

se lle repita, ou que 

se reformule, aclare 

ou elabore, algo do 

que se lle dixo. 

PLEB1.8. 

Comprende, nunha 

conversa informal na 

que participa, 

explicacións ou 

xustificacións de 

puntos de vista e 

opinións sobre 

diversos asuntos de 

interese persoal, 

cotiáns ou menos 

habituais, así como a 

formulación de 

hipóteses, a 

expresión de 

sentimentos e a 

descrición de 

aspectos abstractos 

de temas (por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou 

os temas de 

actualidade). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción   

a 

c 

d 

i 

 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

Planificación: 

Identificación do 

contexto, o destinatario e 

a finalidade da produción 

ou da interacción. 

Concepción da mensaxe 

con claridade, 

distinguindo a súa idea 

ou ideas principais e a 

súa estrutura básica. 

Adecuación do texto ao 

destinatario, ao contexto 

e á canle, aplicando o 

rexistro e a estrutura de 

discurso adecuados a 

cada caso, escollendo os 

expoñentes lingüísticos 

B2.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para 

producir textos orais 

monolóxicos ou 

dialóxicos breves ou 

de lonxitude media, 

e de estrutura simple 

e clara, explotando 

os recursos dos que 

se dispón e 

limitando a 

expresión a estes; 

recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos 

como a definición 

simple de elementos 

PLEB2.1. Utiliza 

recursos lingüísticos 

para entender e 

facerse entender, 

como a utilización 

de expresións 

memorizadas ou 

fixas (para pedir que 

lle falen máis a 

modo, que lle repitan 

ou que lle aclaren) e 

o uso de exemplos e 

definicións, ou de 

aspectos 

paralingüísticos 

como os acenos, a 

entoación, etc. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB2.2. Nas 

actividades de aula, a 

- Conségueo. 

- Non o 

CCL 

CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

necesarios para lograr a 

intención comunicativa. 

Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos e 

secuencias de 

interacción, e elementos 

lingüísticos previamente 

asimilados e 

memorizados.  

Execución: 

Expresión da mensaxe 

con claridade, 

coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de 

texto.  

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta desta) ou 

da mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles.  

Apoio e aproveitamento 

ao máximo dos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

Cooperación na 

interacción con outras 

persoas, verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.  

Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificación de palabras 

de significado parecido. 

Definición ou 

reformulación dun termo 

ou expresión. 

para os que non se 

teñen as palabras 

precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova 

estratexia cando 

falla a 

comunicación. 

B2.2. Pronunciar e 

entoar os 

enunciados de 

maneira clara e 

comprensible, aínda 

que as persoas 

interlocutoras 

poidan necesitar 

repeticións se se 

trata de palabras e 

estruturas pouco 

frecuentes, en cuxa 

articulación poden 

cometerse erros que 

non interrompan a 

comunicación. 

B2.3. Producir 

textos breves ou de 

lonxitude media, 

tanto en conversa 

cara a cara como por 

teléfono ou outros 

medios técnicos, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

nos que se 

intercambia 

información, ideas e 

opinións, se 

xustifican de 

maneira simple pero 

suficiente os 

motivos de accións 

e plans, e se 

formulan hipóteses, 

aínda que ás veces 

haxa vacilacións 

para buscar 

expresións e pausas 

para reformular e 

organizar o 

discurso, e sexa 

necesario repetir o 

dito para axudar a 

persoa interlocutora 

maioría das veces 

interactúa ou 

intervén na lingua 

estranxeira de xeito 

claro e 

comprensible, e 

persevera no seu uso 

cunha actitude 

positiva, aínda que 

cometa erros e teña 

que pedir axuda ou 

aclaracións, 

manifestando 

interese e respecto 

polas achegas dos 

seus compañeiros e 

das súas 

compañeiras. 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CSC 

CCEC 

 

PLEB2.3. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos 

de temas educativos 

ou ocupacionais do 

seu interese, 

organizando a 

información básica 

de maneira 

coherente, 

explicando as ideas 

principais 

brevemente e con 

claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

CCL 

vCAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

PLEB2.4. 

Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir durante 

unha viaxe ou 

estadía noutros 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalación de obxectos, 

uso de deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o 

significado. 

Uso da linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 

(xestos, expresións 

faciais, posturas, 

contacto visual ou 

corporal, proxémica, 

etc.). 

Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais. 

a comprender algúns 

detalles.  

B2.4. Manter o 

ritmo do discurso 

coa fluidez 

suficiente para facer 

comprensible a 

mensaxe cando as 

intervencións son 

breves ou de 

lonxitude media, 

aínda que poidan 

producirse pausas, 

vacilacións 

ocasionais ou 

reformulacións do 

que se quere 

expresar en 

situacións menos 

habituais ou en 

intervencións máis 

longas. 

B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando 

estratexias de 

cooperación na 

interacción e 

fórmulas ou 

indicacións 

habituais para tomar 

ou ceder a quenda 

de palabra, aínda 

que se poida 

necesitar a axuda da 

persoa interlocutora. 

B2.6. Comprender 

preguntas e dar 

información básica 

sobre si mesmo e 

relativas aos 

ámbitos educativo e 

persoal (datos 

persoais, formación, 

opinións, plans, 

intereses), aínda que 

teña que solicitar 

aclaracións ou 

repetir as súas 

países por motivos 

persoais, educativos 

ou ocupacionais 

(transporte, 

aloxamento, 

comidas, compras, 

estudos, traballo, 

relacións coas 

autoridades, saúde e 

lecer), e sabe 

solicitar atención, 

información, axuda 

ou explicacións, e 

facer unha 

reclamación ou unha 

xestión formal de 

maneira sinxela pero 

correcta e adecuada 

ao contexto. 

consegue 

 

PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas 

que intercambia 

información e se 

expresa e xustifica 

brevemente opinións 

e puntos de vista; 

narra e describe de 

forma coherente 

feitos ocorridos no 

pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; formula 

hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica 

sentimentos, e 

describe aspectos 

concretos e 

abstractos de temas 

como, por exemplo, 

a música, o cine, a 

literatura ou os 

temas de 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

respostas para 

facerse comprender.  

actualidade. 

PLEB2.6. Toma 

parte en conversas 

formais, entrevistas e 

reunións de carácter 

educativo ou 

ocupacional, sobre 

temas habituais 

nestes contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

feitos concretos, 

pedindo e dando 

instrucións ou 

solucións a 

problemas prácticos, 

expondo os seus 

puntos de vista de 

maneira sinxela e 

con claridade, e 

razoando e 

explicando 

brevemente e de 

maneira coherente as 

súas accións, as súas 

opinións e os seus 

plans. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

a 

c 

d 

e 

i 

 

B3.1. Estratexias de 

comprensión:  

Mobilización de 

información previa sobre 

o tipo de tarefa e o tema 

a partir da información 

superficial: imaxes, 

organización na páxina, 

títulos de cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de 

lectura demandado pola 

tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, 

intensiva ou extensiva) 

Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión a el.  

Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

xeral, información 

esencial, puntos 

principais e detalles 

B3.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

as ideas principais, 

ou os detalles 

relevantes do texto. 

B3.2. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas 

(identificar os 

conceptos principais 

e palabras clave do 

tema, coñecer 

sinónimos destas e 

procurar termos 

relacionados en 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo, do 

coñecemento doutros 

idiomas, do contexto 

lingüístico, dos 

apoios visuais 

(imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así 

como das 

características do 

medio en que 

aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, 

xornais, páxinas 

web, etc.). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

relevantes). 

Formulación de 

hipóteses sobre contido e 

contexto. 

Inferencia e formulación 

de hipóteses sobre 

significados a partir da 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos e 

paratextuais. 

Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

internet; e localizar 

recursos da 

biblioteca do seu 

centro docente), 

para a procura de 

información en 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade 

seguindo criterios 

como a autoría, a 

data de publicación, 

ligazóns relevantes, 

funcionalidade e 

tipo de texto 

(divulgativo, 

educativo, de 

opinión, etc.). 

B3.3. Identificar a 

información 

esencial, os puntos 

máis relevantes e 

detalles importantes 

en textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

dixital, breves ou de 

lonxitude media e 

ben estruturados, 

escritos nun rexistro 

formal, informal ou 

neutro, que traten 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de 

temas de interese ou 

salientables para os 

propios estudos, a 

ocupación ou o 

traballo, e que 

conteñan estruturas 

e un léxico de uso 

común, de carácter 

tanto xeral como 

máis específico.  

B3.4. Comprender a 

intención de 

comunicación, 

fórmulas de saúdo, 

despedida e outras 

convencións básicas 

de correspondencia 

de carácter persoal e 

formal, sempre que 

PLEB3.2. Procura e 

entende información 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estruturados (por 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relativos a 

materias educativas 

ou asuntos 

ocupacionais 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos 

seus intereses, e 

analiza a 

información tendo en 

conta varios criterios 

(autoría, fiabilidade 

da páxina que o 

publica, datas, etc.) 

que axuden a avaliar 

a credibilidade do 

material.  

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo e 

claramente 

estruturados, 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese persoal, 

educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e 

ofertas de traballo). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

PLEB3.4. Localiza 

con facilidade 

- Conségueo. 

- Non o 

CCL 

CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

non conteña 

expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, 

felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude 

de información, etc. 

B3.5. Seguir 

instrucións básicas 

que lle permitan, por 

exemplo, pór en 

marcha, manexar ou 

instalar aparellos ou 

aplicacións 

informáticas 

sinxelas (sempre 

que conteñan 

diagramas ou 

imaxes que faciliten 

a súa comprensión), 

entender unha 

prescrición médica, 

matricularse nun 

centro de estudos, 

etc. 

B3.6. Ler con 

fluidez textos de 

ficción e literarios 

contemporáneos 

breves ou 

adaptados, ben 

estruturados, en 

rexistro estándar da 

lingua, con 

argumento lineal e 

con personaxes, 

situacións e 

relacións descritas 

de xeito claro e 

sinxelo. 

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. 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CSC 

CCEC 

CD 

 

PLEB3.5. 

Comprende 

correspondencia 

persoal, en calquera 

soporte incluíndo 

foros en liña ou 

blogs, na que se 

describen con certo 

detalle feitos e 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos, onde se 

narran feitos e 

experiencias, reais 

ou imaxinarios, e se 

intercambian 

información, ideas e 

opinións sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

xerais, coñecidos ou 

do seu interese. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

PLEB3.6. Entende o 

suficiente de cartas, 

faxes ou correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial ou 

institucional, como 

para poder 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

reaccionar en 

consecuencia (por 

exemplo, se se lle 

solicitan documentos 

para unha estadía de 

estudos no 

estranxeiro). 

consegue 

 

PLEB3.7. Identifica 

información 

relevante en 

instrucións 

detalladas sobre o 

uso de aparellos, 

dispositivos ou 

programas 

informáticos, e sobre 

a realización de 

actividades e normas 

de seguridade ou de 

convivencia (por 

exemplo, nun evento 

cultural, nunha 

residencia de 

estudantes ou nun 

contexto 

ocupacional). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

PLEB3.8. 

Comprende os 

aspectos xerais e os 

detalles máis 

relevantes de textos 

de ficción e textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, ben 

estruturados e nunha 

variante estándar da 

lingua, nos que o 

argumento é lineal e 

se pode seguir sen 

dificultade, e os 

personaxes e as súas 

relacións se 

describen de maneira 

clara e sinxela. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

Planificación: 

Mobilización e 

coordinación das propias 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar 

as estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

PLEB4.1. Escribe, 

nun formato 

convencional, 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

CCL 

CAA 

CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

competencias xerais e 

comunicativas, co fin de 

realizar eficazmente a 

tarefa (repasar o que se 

sabe sobre o tema, o que 

se pode ou se quere dicir, 

etc.).  

Localización e uso 

adecuado dos recursos 

lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

Execución: 

Elaboración dun 

borrador. 

Estruturación do contido 

do texto. 

Organización do texto en 

parágrafos abordando en 

cada un unha idea 

principal, conformando 

entre todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

Expresión da mensaxe 

con claridade 

axustándose aos modelos 

e ás fórmulas de cada 

tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta desta) ou 

da mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñibles.  

Apoio e aproveitamento 

ao máximo dos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

Revisión: 

Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

Atención ás convencións 

ortográficas e aos signos 

de puntuación. 

Reescritura definitiva. 

escritos breves ou 

de media lonxitude 

(por exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores previos, 

e revisando contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura definitiva). 

B4.2. Escribir, en 

papel ou en soporte 

electrónico, textos 

breves ou de 

lonxitude media, 

coherentes e de 

estrutura clara, 

sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

control razoable de 

expresións e 

estruturas, e un 

léxico de uso 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou 

de interese.  

B4.3. Saber 

manexar os recursos 

información esencial 

sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un 

accidente), 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha clara 

secuencia lineal, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

PLEB4.2. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirixida a 

institucións públicas 

ou privadas ou 

entidades 

comerciais, 

fundamentalmente 

destinada a pedir ou 

dar información, 

solicitar un servizo 

ou realizar unha 

reclamación ou outra 

xestión sinxela, 

respectando as 

convencións formais 

e as normas de 

cortesía usuais neste 

tipo de textos. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB4.3. Escribe 

notas, anuncios, 

mensaxes e 

comentarios breves, 

en calquera soporte, 

nos que solicita e se 

transmite 

información e 

opinións sinxelas e 

nos que resalta os 

aspectos que lle 

resultan importantes 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

Presentación coidada do 

texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra 

adecuado, uso normativo 

de maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

básicos de 

procesamento de 

textos para corrixir 

os erros ortográficos 

dos textos que se 

producen en formato 

electrónico, e 

adaptarse ás 

convencións 

comúns de escritura 

de textos en internet 

(por exemplo, 

abreviacións ou 

outros en chats). 

B4.4. Seleccionar e 

achegar información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

expresando opinións 

e puntos de vista coa 

cortesía necesaria. 

B4.5. Tratar a 

información obtida 

de diversas fontes, 

seguindo os patróns 

discursivos 

habituais, para 

iniciar e concluír o 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar a 

información de xeito 

claro, ampliala con 

exemplos ou 

resumila con 

claridade, 

exactitude, 

coherencia e 

fidelidade ao texto 

orixinal. 

B4.6. Presentar os 

textos escritos de 

xeito coidado (con 

atención a marxes, 

riscaduras, liñas 

(por exemplo, nunha 

páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou 

dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

PLEB4.4. Escribe 

correspondencia 

persoal e participa en 

foros, blogs e chats 

nos que describe 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos; narra de 

forma lineal e 

coherente feitos 

relacionados co seu 

ámbito de interese, 

actividades e 

experiencias pasadas 

(por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas 

mellores vacacións, 

un acontecemento 

importante, un libro 

ou unha película), ou 

feitos imaxinarios, e 

intercambia 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, sinalando 

os aspectos que lle 

parecen importantes, 

e xustificando 

brevemente as súas 

opinións sobre eles. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB4.5. Completa 

un cuestionario 

detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral 

(por exemplo, para 

facerse membro 

dunha asociación ou 

para solicitar unha 

bolsa). 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

 

PLEB4.6. Escribe o 

seu currículo en 

formato electrónico, 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

CCL 

CAA 

CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

dereitas, letra clara, 

letras maiúsculas e 

minúsculas cando 

corresponda, etc.) en 

soporte impreso e 

dixital, adecuados 

aos fins funcionais e 

valorando 

importancia da 

presentación nas 

comunicacións 

escritas. 

seguindo, por 

exemplo, o modelo 

Europass. 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

v 

CCEC 

CD 

PLEB4.7. Toma 

notas, mensaxes e 

apuntamentos con 

información sinxela 

e relevante sobre 

asuntos habituais e 

aspectos concretos 

nos ámbitos persoal, 

educativo e 

ocupacional, dentro 

da súa especialidade 

ou área de interese. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

v 

CCL 

CAA 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

  

a 

c 

d 

i 

o 

B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación 

Sons e fonemas 

vocálicos. 

Sons e fonemas 

consonánticos e as súas 

agrupacións. 

Procesos fonolóxicos 

básicos. 

Acento dos elementos 

léxicos illados, e no 

sintagma e na oración. 

B5. 2. Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas: 

Uso das normas básicas 

de ortografía da palabra. 

Utilización adecuada da 

ortografía da oración: 

B5.1. Discriminar 

patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e 

de entoación de uso 

común, e recoñecer 

os significados e as 

intencións 

comunicativas 

xerais relacionados 

con eles. 

B5.2. Recoñecer e 

utilizar as principais 

convencións de 

formato, 

tipográficas, 

ortográficas e de 

puntuación, e de uso 

de maiúsculas e 

minúsculas, así 

como abreviaturas e 

PLEB5.1. Exprésase 

cunha pronunciación 

clara, aceptable e 

comprensible, e 

utiliza 

adecuadamente os 

esquemas 

fonolóxicos básicos, 

aínda que teña que 

repetir algunha vez 

por solicitude das 

persoas 

interlocutoras. 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

coma, punto e coma, 

puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 

B5. 3. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Recoñecemento e uso de 

convencións sociais, 

normas de cortesía e 

rexistros; costumes, 

valores, crenzas e 

actitudes; e linguaxe non 

verbal. 

Achegamento a aspectos 

culturais visibles 

próximos aos seus 

intereses (música, 

traballo, lecer, deportes, 

produción escrita, 

lugares, organización 

política, etc.) e a 

costumes, valores, 

crenzas e actitudes máis 

relevantes para facer 

comprensible con 

carácter xeral a cultura 

dos países falantes da 

lingua estranxeira. 

Identificación das 

similitudes e as 

diferenzas máis 

significativas nos 

costumes cotiáns, e uso 

das formas básicas de 

relación social entre os 

países onde se fala a 

lingua estranxeira e o 

noso. 

Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás 

persoas, os países e as 

comunidades lingüísticas 

que falan outra lingua e 

teñen unha cultura 

diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

Recoñecemento da 

realidade plurilingüe do 

propio contorno. 

Recurso aos 

coñecementos sintáctico-

discursivos da propia 

lingua para mellorar a 

símbolos de uso 

común e máis 

específico; e saber 

manexar os recursos 

básicos de 

procesamento de 

textos para corrixir 

os erros ortográficos 

dos textos que se 

producen en formato 

electrónico, e 

adaptarse ás 

convencións 

comúns de escritura 

de textos en internet 

(por exemplo, 

abreviacións ou 

outros en chats). 

B5.3. Coñecer e 

utilizar para a 

comprensión e a 

produción do texto 

os aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá 

(hábitos e 

actividades de 

estudo, traballo e 

lecer), condicións de 

vida (hábitat e 

estrutura 

socioeconómica), 

relacións 

interpersoais 

(xeracionais, entre 

homes e mulleres, 

no ámbito 

educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamento 

(posturas, 

expresións faciais, 

uso da voz, contacto 

visual e proxémica) 

e convencións 

sociais (actitudes e 

valores), así como 

os aspectos culturais 

xerais que permitan 

comprender 

información e ideas 
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Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

aprendizaxe da lingua 

estranxeira e lograr unha 

competencia 

comunicativa integrada. 

Participación en 

proxectos nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos 

elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, 

e valorando 

positivamente as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións 

comunicativas: 

Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais. 

Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes, e 

expresión de sucesos 

futuros.  

Petición e ofrecemento 

de información, 

indicacións, opinións e 

puntos de vista, 

consellos, advertencias e 

avisos.  

Expresión do 

coñecemento, a certeza, 

a dúbida e a conxectura.  

Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 

prohibición.  

Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción, 

a esperanza, a confianza 

e a sorpresa, así como os 

seus contrarios.  

Formulación de 

suxestións, desexos, 

presentes no texto 

(por exemplo, de 

carácter histórico ou 

literario). 

B5.4. Valorar as 

linguas como medio 

para comunicarse e 

relacionarse con 

compañeiros e 

compañeiras doutros 

países, como 

recurso de acceso á 

información e como 

instrumento de 

enriquecemento 

persoal, ao coñecer 

culturas e maneiras 

de vivir diferentes. 

B5.5. Recorrer aos 

coñecementos 

sintáctico-

discursivos da 

propia lingua para 

identificar 

marcadores 

discursivos e tipo de 

expoñentes 

lingüísticos 

necesarios segundo 

o tipo de texto e a 

intención 

comunicativa; 

mellorar a 

aprendizaxe da 

lingua estranxeira e 

lograr unha 

competencia 

comunicativa 

integrada 

B5.6. Apreciar a 

riqueza persoal e 

social que 

proporciona ser 

unha persoa 

plurilingüe. 

B5.7. Aplicar á 

comprensión do 

texto os 

coñecementos sobre 

os constituíntes e a 

organización de 

patróns sintácticos e 

discursivos de uso 
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Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 
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Competencia

s clave 

condicións e hipóteses.  

Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do 

discurso. 

B5.6. Léxico oral escrito 

de uso común relativo a 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e 

contexto; actividades da 

vida diaria; familia e 

amizades; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación 

e restauración; 

transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, 

clima e ámbito natural; e 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Recoñecemento e uso de 

expresións fixas, 

enunciados fraseolóxicos 

(saúdos, despedidas, 

preguntas por 

preferencias e expresión 

de opinións) e léxico 

sobre temas relacionados 

con contidos doutras 

áreas do currículo.  

Recoñecemento e uso de 

antónimos e sinónimos 

máis comúns, e de 

procedementos de 

formación de palabras 

mediante recursos de 

derivación e de 

composición, e 

recoñecemento de 

"falsos amigos". 

B5.7. Recoñecemento e 

uso de rutinas ou 

modelos de interacción 

básicos, segundo o tipo 

de situación de 

comunicación. 

frecuente na 

comunicación oral e 

escrita, así como os 

seus significados 

asociados (por 

exemplo, unha 

estrutura 

interrogativa para 

expresar sorpresa); e 

distinguir a función 

ou as funcións 

comunicativas máis 

relevantes do texto e 

un repertorio dos 

seus expoñentes 

máis comúns, así 

como patróns 

discursivos de uso 

frecuente relativos á 

organización e á 

ampliación ou a 

restruturación da 

información (por 

exemplo, nova 

fronte a coñecida; 

exemplificación e 

resumo). 

B5.8. Recoñecer, e 

aplicar á 

comprensión do 

texto léxico oral e 

escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou 

relacionados cos 

propios intereses, os 

estudos e as 

ocupacións, así 

como  un repertorio 

limitado de 

expresións e 

modismos de uso 

frecuente, cando o 

contexto ou o apoio 

visual facilitan a 

comprensión. 

B5.9. Participar en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, folletos, 

carteis, recensión de 
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Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

B5.8. Estruturas 

sintáctico-discursivas 

propias de cada idioma. 

libros e películas, 

etc.) nos que se 

utilicen varias 

linguas, tanto 

curriculares como 

outras presentes no 

centro docente, 

relacionados cos 

elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

 B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e 

de entoación 

 S

ons e fonemas 

vocálicos. 

 S

ons e fonemas 

consonánticos e as 

súas agrupacións. 

 P

rocesos fonolóxicos 

básicos. 

 A

cento dos elementos 

léxicos illados, e no 

sintagma e na 

oración. 

 B5. 2. Patróns gráficos 

e convencións 

ortográficas: 

 U

so das normas 

básicas de ortografía 

da palabra. 

 U

tilización adecuada 

 B5.1. Discriminar 

patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos 

e de entoación de 

uso común, e 

recoñecer os 

significados e as 

intencións 

comunicativas 

xerais 

relacionados con 

eles. 

 B5.2. Recoñecer e 

utilizar as 

principais 

convencións de 

formato, 

tipográficas, 

ortográficas e de 

puntuación, e de 

uso de maiúsculas 

e minúsculas, así 

como abreviaturas 

e símbolos de uso 

común e máis 

específico; e saber 

manexar os 

recursos básicos 

 PLEB5.1. 

Exprésase cunha 

pronunciación 

clara, aceptable e 

comprensible, e 

utiliza 

adecuadamente os 

esquemas 

fonolóxicos 

básicos, aínda que 

teña que repetir 

algunha vez por 

solicitude das 

persoas 

interlocutoras. 

 PLEB5.2. Produce 

textos escritos en 

diferentes 

soportes, sen erros 

ortográficos e de 

puntuación que 

impidan a 

comprensión, e 

utiliza o corrector 

informático para 

detectar e corrixir 

erros tipográficos e 

ortográficos. 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

da ortografía da 

oración: coma, punto 

e coma, puntos 

suspensivos, 

parénteses e 

comiñas. 

 B5. 3. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos: 

 R

ecoñecemento e uso 

de convencións 

sociais, normas de 

cortesía e rexistros; 

costumes, valores, 

crenzas e actitudes; e 

linguaxe non verbal. 

 A

chegamento a ctos 

culturais visibles 

próximos aos seus 

intereses (música, 

traballo, lecer, 

deportes, produción 

escrita, lugares, 

organización 

política, etc.) e a 

costumes, valores, 

crenzas e actitudes 

máis relevantes para 

de procesamento 

de textos para 

corrixir os erros 

ortográficos dos 

textos que se 

producen en 

formato 

electrónico, e 

adaptarse ás 

convencións 

comúns de 

escritura de textos 

en internet (por 

exemplo, 

abreviacións ou 

outros en chats). 

 B5.3. Coñecer e 

utilizar para a 

comprensión e a 

produción do 

texto os 

aspeaspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

relativos á vida 

cotiá (hábitos e 

actividades de 

estudo, traballo e 

lecer), condicións 

de vida (hábitat e 

estrutura 

 PLEB5.3. 

Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais 

que poden xurdir 

durante unha viaxe 

ou estadía noutros 

países por motivos 

persoais, 

educativos ou 

ocupacionais 

(transporte, 

aloxamento, 

comidas, compras, 

estudos, traballo, 

relacións coas 

autoridades, saúde 

e lecer), e sabe 

solicitar atención, 

información, 

axuda ou 

explicacións, e 

facer unha 

reclamación ou 

unha xestión 

formal de xeito 

sinxelo, pero 

correcta e 

adecuada ao 

contexto. 
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Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

facer comprensible 

con carácter xeral a 

cultura dos países 

falantes da lingua 

estranxeira. 

 I

dentificación das 

similitudes e as 

diferenzas máis 

significativas nos 

costumes cotiáns, e 

uso das formas 

básicas de relación 

social entre os países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e o noso. 

 A

ctitude 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: 

 R

ecoñecemento da 

realidade plurilingüe 

do propio contorno. 

socioeconómica), 

relacións 

interpersoais 

(xeracionais, entre 

homes e mulleres, 

no ámbito 

educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamento 

(posturas, 

expresións faciais, 

uso da voz, 

contacto visual e 

proxémica) e 

convencións 

sociais (actitudes 

e valores), así 

como os aspectos 

culturais xerais 

que permitan 

comprender 

información e 

ideas presentes no 

texto (por 

exemplo, de 

carácter histórico 

ou literario). 

 B5.4. Valorar as 

linguas como 

 PLEB5.1. 

Exprésase cunha 

pronunciación 

clara, aceptable e 

comprensible, e 

utiliza 

adecuadamente os 

esquemas 

fonolóxicos 

básicos, aínda que 

teña que repetir 

algunha vez por 

solicitude das 

persoas 

interlocutoras. 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

 R

ecurso aos 

coñecementos 

sintáctico-

discursivos da 

propia lingua para 

mellorar a 

aprendizaxe da 

lingua estranxeira e 

lograr unha 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

 P

articipación 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 

medio para 

comunicarse e 

relacionarse con 

compañeiros e 

compañeiras 

doutros países, 

como recurso de 

acceso á 

información e 

como instrumento 

de 

enriquecemento 

persoal, ao 

coñecer culturas e 

maneiras de vivir 

diferentes. 

 B5.5. Recorrer aos 

coñecementos 

sintáctico-

discursivos da 

propia lingua para 

identificar 

marcadores 

discursivos e tipo 

de expoñentes 

lingüísticos 

necesarios 

segundo o tipo de 

texto e a intención 

comunicativa; 

 PLEB5.2. Produce 

textos escritos en 

diferentes 

soportes, sen erros 

ortográficos e de 

puntuación que 

impidan a 

comprensión, e 

utiliza o corrector 

informático para 

detectar e corrixir 

erros tipográficos e 

ortográficos. 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

comunicativas: 

 I

niciación e 

mantemento de 

relacións persoais e 

sociais. 

 D

escrición de 

calidades físicas e 

abstractas de 

persoas, obxectos, 

lugares e 

actividades. 

 N

arración de 

acontecementos 

pasados puntuais e 

habituais, descrición 

de estados e 

situacións presentes, 

e expresión de 

sucesos futuros.  

 P

etición e 

ofrecemento de 

información, 

indicacións, 

opinións e puntos de 

vista, consellos, 

advertencias e 

avisos.  

 E

xpresión do 

coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a 

conxectura.  

 E

xpresión da vontade, 

a intención, a 

decisión, a promesa, 

a orde, a 

autorización e a 

prohibición.  

 E

xpresión do interese, 

a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a 

satisfacción, a 

esperanza, a 

confianza e a 

sorpresa, así como 

os seus contrarios.  

mellorar a 

aprendizaxe da 

lingua estranxeira 

e lograr unha 

competencia 

comunicativa 

integrada 

 B5.6. Apreciar a 

riqueza persoal e 

social que 

proporciona ser 

unha persoa 

plurilingüe. 

 B5.7. Aplicar á 

comprensión do 

texto os 

coñecementos 

sobre os 

constituíntes e a 

organización de 

patróns sintácticos 

e discursivos de 

uso frecuente na 

comunicación oral 

e escrita, así como 

os seus 

significados 

asociados (por 

exemplo, unha 

estrutura 

interrogativa para 

expresar 

sorpresa); e 

distinguir a 

función ou as 

funcións 

comunicativas 

máis relevantes do 

texto e un 

repertorio dos 

seus expoñentes 

máis comúns, así 

como patróns 

discursivos de uso 

frecuente relativos 

á organización e á 

ampliación ou a 

restruturación da 

información (por 

exemplo, nova 

fronte a coñecida; 

exemplificación e 

resumo). 

 PLEB5.3. 

Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais 

que poden xurdir 

durante unha viaxe 

ou estadía noutros 

países por motivos 

persoais, 

educativos ou 

ocupacionais 

(transporte, 

aloxamento, 

comidas, compras, 

estudos, traballo, 

relacións coas 

autoridades, saúde 

e lecer), e sabe 

solicitar atención, 

información, 

axuda ou 

explicacións, e 

facer unha 

reclamación ou 

unha xestión 

formal de xeito 

sinxelo, pero 

correcta e 

adecuada ao 

contexto. 
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Obxectiv
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avaliación 
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aprendizaxe 
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Competencia

s clave 

 F

ormulación de 

suxestións, desexos, 

condicións e 

hipóteses.  

 E

stablecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do 

discurso. 

 B5.6. Léxico oral 

escrito de uso común 

relativo a 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e 

contexto; actividades 

da vida diaria; familia 

e amizades; traballo e 

ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; 

viaxes e vacacións; 

saúde e coidados 

físicos; educación e 

estudo; compras e 

actividades 

comerciais; 

alimentación e 

restauración; 

transporte; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

ámbito natural; e 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

 R

ecoñecemento e uso 

de expresións fixas, 

enunciados 

fraseolóxicos 

(saúdos, despedidas, 

preguntas por 

preferencias e 

expresión de 

opinións) e léxico 

sobre temas 

relacionados con 

contidos doutras 

áreas do currículo.  

 R

ecoñecemento e uso 

 B5.8. Recoñecer, 

e aplicar á 

comprensión do 

texto léxico oral e 

escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou 

relacionados cos 

propios intereses, 

os estudos e as 

ocupacións, así 

como  un 

repertorio 

limitado de 

expresións e 

modismos de uso 

frecuente, cando o 

contexto ou o 

apoio visual 

facilitan a 

comprensión. 

 B5.9. Participar en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

recensión de 

libros e películas, 

etc.) nos que se 

utilicen varias 

linguas, tanto 

curriculares como 

outras presentes 

no centro docente, 

relacionados cos 

elementos 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencia

s clave 

de antónimos e 

sinónimos máis 

comúns, e de 

procedementos de 

formación de 

palabras mediante 

recursos de 

derivación e de 

composición, e 

recoñecemento de 

"falsos amigos". 

 B5.7. Recoñecemento 

e uso de rutinas ou 

modelos de interacción 

básicos, segundo o tipo 

de situación de 

comunicación. 

 B5.8. Estruturas 

sintáctico-discursivas 

propias de cada 

idioma. 

 

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Way to English 4: 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); 

oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as; since); finalidade (to- infinitive; 

for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); 

resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 

commands).  

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

- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, You don’t say!, That’s terrible!).  

- 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?; Are you alright;? 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: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); 

posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; 

must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).  
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- 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; by the 

time) 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).  

6. RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese un cadro modelo, que se 

pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá cubrir indicando a actividade concreta da 

unidade que avalía os estándares de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para avaliar que se 

empregou. 

 

Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se especificaron son os máis xerais, pero cada 

profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o cadro segundo conveña. 

 

Unidade 1: Taking risks 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose na entoación 

e na velocidade da fala), deducindo 

intencións a partir do volume da voz do 

falante, facendo anticipacións do que 

segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 

intuíndo o que non se comprende e o que 

non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

        

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un tema 

educativo ou de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

        

PLEB1.3. Identifica a idea principal e         
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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. 

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, mesmo 

de tipo técnico (por exemplo, en 

contestadores automáticos, ou sobre como 

realizar un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un dispositivo 

no ámbito ocupacional). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dous 

ou máis interlocutores que ten lugar na 

súa presenza e na que se tratan temas 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua. 

        

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

        

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

        

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

        

Actividades 

Student Book Páx.. 18- Ex. 2; Páx.. 19- Ex. 1; Páx.. 13- Exs. 4-5; Páx.. 15- Ex. 5-7-11 
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Vídeo- Páx.. 17 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, como a 

utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a 

modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e 

o uso de exemplos e definicións, ou de 

aspectos paralingüísticos como os acenos, 

a entoación, etc. 

        

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

        

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu 

interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, explicando 

as ideas principais brevemente e con 

claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira 

clara e a velocidade media. 

 

        

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de maneira sinxela 

pero correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se 

expresa e xustifica brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou inventados; 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e 

dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 

describe aspectos concretos e abstractos 

de temas como, por exemplo, a música, o 
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cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 

PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista 

de maneira sinxela e con claridade, e 

razoando e explicando brevemente e de 

maneira coherente as súas accións, as 

súas opinións e os seus plans. 

        

Actividades 

Student Book Páx.. 18- Ex. 3; Páx.. 11- Ex. 9; Páx.. 13- Ex. 10; Páx.. 15- Ex. 11 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir 

significados a partir do seu coñecemento 

do mundo, do coñecemento doutros 

idiomas, do contexto lingüístico, dos 

apoios visuais (imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así como das características 

do medio en que aparece impresa a 

información (carteis, folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, etc.). 

        

PLEB3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 

relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta 

varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a credibilidade do 

material.  

        

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información relevante 

de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo e 

claramente estruturados, relacionados con 

asuntos do seu interese persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

        

PLEB3.4. 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 
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artigos divulgativos sinxelos, e identifica 

as conclusións principais en textos de 

carácter claramente argumentativo, 

sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e experiencias, reais 

ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

        

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos 

para unha estadía de estudos no 

estranxeiro). 

        

PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas sobre o 

uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun contexto 

ocupacional). 

        

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais 

e os detalles máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios contemporáneos 

breves, ben estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen dificultade, e 

os personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 18- Ex. 1; Páx.. 19- Ex. 2; Páx.. 11- Ex. 7; Páx.. 12- Ex. 1; Páx.. 17- Ex. 2; Páx.. 132- Ex. 1; 

Páx.. 10- Ex. 1; Páx.. 14- Ex. 1 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

 

        

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 
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privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou 

dar información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando as 

convencións formais e as normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións sinxelas 

e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes (por exemplo, nunha 

páxina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha 

profesora), respectando as convencións e 

as normas de cortesía. 

        

PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e chats 

nos que describe experiencias, impresións 

e sentimentos; narra de forma lineal e 

coherente feitos relacionados co seu 

ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas mellores vacacións, 

un acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre eles. 

        

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para 

facerse membro dunha asociación ou para 

solicitar unha bolsa). 

        

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

        

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 

        

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 132; Páx. 17- Ex. 3; Páx. 16- Task; Páx.. 19- Ex. 3 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
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básicos, aínda que teña que repetir 

algunha vez por solicitude das persoas 

interlocutoras. 

PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros ortográficos 

e de puntuación que impidan a 

comprensión, e utiliza o corrector 

informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

        

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países onde 

se fala a lingua estranxeira, e establece 

relación entre aspectos da cultura propia e 

da cultura meta para cumprir, de ser o 

caso, o papel de intermediario lingüístico 

e cultural, abordando con eficacia a 

resolución de malentendidos 

interculturais, e valorando positivamente 

as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e habituais 

da comunidade lingüística correspondente 

á lingua meta. 

        

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que 

implica, entre outros, o emprego de 

sinónimos de uso máis frecuente e de 

palabras de significación próxima para 

evitar a repetición léxica. 

        

PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais; evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 
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Unidade 2: Kings and Queens 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose na entoación 

e na velocidade da fala), deducindo 

intencións a partir do volume da voz do 

falante, facendo anticipacións do que 

segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 

intuíndo o que non se comprende e o que 

non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

        

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un tema 

educativo ou de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

        

PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cando 

hai apoio visual que complementa o 

discurso, así como o esencial de anuncios 

publicitarios, series e películas ben 

estruturados e articulados con claridade, 

nunha variedade estándar da lingua, e 

cando as imaxes facilitan a comprensión. 

        

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, mesmo 

de tipo técnico (por exemplo, en 

contestadores automáticos, ou sobre como 

realizar un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un dispositivo 

no ámbito ocupacional). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 
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ou informal de certa duración entre dous 

ou máis interlocutores que ten lugar na 

súa presenza e na que se tratan temas 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua. 

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

        

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

        

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

        

Actividades 

Student Book Páx.. 23- Ex. 8 ; Páx.. 30- Exs. 1-2; Páx. 25- Ex. 6-7; Páx. 27- Exs. 5-6 

Vídeo- Páx. 30; Páx. 31- Exs. 1-3 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, como a 

utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a 

modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e 

o uso de exemplos e definicións, ou de 

aspectos paralingüísticos como os acenos, 

a entoación, etc. 

        

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 
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PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu 

interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, explicando 

as ideas principais brevemente e con 

claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira 

clara e a velocidade media. 

 

        

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de maneira sinxela 

pero correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se 

expresa e xustifica brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou inventados; 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e 

dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 

describe aspectos concretos e abstractos 

de temas como, por exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 

        

PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista 

de maneira sinxela e con claridade, e 

razoando e explicando brevemente e de 

maneira coherente as súas accións, as 

súas opinións e os seus plans. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 23- Ex. 8; Páx. 31- Ex. 4; Páx. 25- Ex. 10; Páx. 30- Ex. 3; Páx. 27- Ex. 10 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir 
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significados a partir do seu coñecemento 

do mundo, do coñecemento doutros 

idiomas, do contexto lingüístico, dos 

apoios visuais (imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así como das características 

do medio en que aparece impresa a 

información (carteis, folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, etc.). 

PLEB3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 

relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta 

varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a credibilidade do 

material.  

        

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información relevante 

de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo e 

claramente estruturados, relacionados con 

asuntos do seu interese persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

        

PLEB3.4. 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. 

        

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e experiencias, reais 

ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

        

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos 

para unha estadía de estudos no 
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estranxeiro). 

PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas sobre o 

uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun contexto 

ocupacional). 

        

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais 

e os detalles máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios contemporáneos 

breves, ben estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen dificultade, e 

os personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 26- Ex. 1; Páx. 24- Ex. 1; Páx. 28- Ex. 1; Páx. 133; Páx. 29- Ex. 2 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

 

        

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou 

dar información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando as 

convencións formais e as normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

        

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións sinxelas 

e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes (por exemplo, nunha 

páxina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha 

profesora), respectando as convencións e 

as normas de cortesía. 

        

PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e chats 

nos que describe experiencias, impresións 

e sentimentos; narra de forma lineal e 

coherente feitos relacionados co seu 

ámbito de interese, actividades e 
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experiencias pasadas (por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas mellores vacacións, 

un acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre eles. 

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para 

facerse membro dunha asociación ou para 

solicitar unha bolsa). 

        

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

        

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 

        

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 31- Ex. 4; Páx. 28- Task 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir 

algunha vez por solicitude das persoas 

interlocutoras. 

        

PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros ortográficos 

e de puntuación que impidan a 

comprensión, e utiliza o corrector 

informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

        

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países onde 
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se fala a lingua estranxeira, e establece 

relación entre aspectos da cultura propia e 

da cultura meta para cumprir, de ser o 

caso, o papel de intermediario lingüístico 

e cultural, abordando con eficacia a 

resolución de malentendidos 

interculturais, e valorando positivamente 

as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e habituais 

da comunidade lingüística correspondente 

á lingua meta. 

        

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que 

implica, entre outros, o emprego de 

sinónimos de uso máis frecuente e de 

palabras de significación próxima para 

evitar a repetición léxica. 

        

PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais; evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 
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global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose na entoación 

e na velocidade da fala), deducindo 

intencións a partir do volume da voz do 

falante, facendo anticipacións do que 

segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 

intuíndo o que non se comprende e o que 

non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un tema 

educativo ou de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

        

PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cando 

hai apoio visual que complementa o 

discurso, así como o esencial de anuncios 

publicitarios, series e películas ben 

estruturados e articulados con claridade, 

nunha variedade estándar da lingua, e 

cando as imaxes facilitan a comprensión. 

        

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, mesmo 

de tipo técnico (por exemplo, en 

contestadores automáticos, ou sobre como 

realizar un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un dispositivo 

no ámbito ocupacional). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dous 

ou máis interlocutores que ten lugar na 

súa presenza e na que se tratan temas 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua. 

        

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 
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confirmación dalgúns detalles. 

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

        

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

        

Actividades 

Student Book Páx. 37- Exs. 9-10-11; Páx. 35- Ex. 7; Páx. 39- Exs. 5-6; Páx. 42- Exs. 1-3; Páx. 39- Exs. 10-11 

Vídeo – Páx. 41; Páx. 42 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, como a 

utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a 

modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e 

o uso de exemplos e definicións, ou de 

aspectos paralingüísticos como os acenos, 

a entoación, etc. 

        

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

        

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu 

interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, explicando 

as ideas principais brevemente e con 

claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira 

clara e a velocidade media. 
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PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de maneira sinxela 

pero correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se 

expresa e xustifica brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou inventados; 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e 

dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 

describe aspectos concretos e abstractos 

de temas como, por exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 

        

PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista 

de maneira sinxela e con claridade, e 

razoando e explicando brevemente e de 

maneira coherente as súas accións, as 

súas opinións e os seus plans. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 48- Ex. 6 ; Páx. 39- Exs. 10-11; Páx. 37- Ex. 11 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir 

significados a partir do seu coñecemento 

do mundo, do coñecemento doutros 

idiomas, do contexto lingüístico, dos 

apoios visuais (imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así como das características 

do medio en que aparece impresa a 

información (carteis, folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, etc.). 

        

PLEB3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (por 
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exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 

relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta 

varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a credibilidade do 

material.  

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información relevante 

de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo e 

claramente estruturados, relacionados con 

asuntos do seu interese persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

        

PLEB3.4. 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. 

        

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e experiencias, reais 

ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

        

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos 

para unha estadía de estudos no 

estranxeiro). 

        

PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas sobre o 

uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun contexto 

ocupacional). 

        

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais 

e os detalles máis relevantes de textos de 
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ficción e textos literarios contemporáneos 

breves, ben estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen dificultade, e 

os personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

Actividades 

Student Book Páx. 35- Ex. 4; Páx. 34- Ex. 1; Páx. 36- Ex. 1; Páx. 41- Ex. 2; Páx. 43- Exs. 1-2; Páx. 134; Páx. 

48- Ex. 1; Páx. 47- Ex. 1 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

 

        

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou 

dar información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando as 

convencións formais e as normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

        

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións sinxelas 

e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes (por exemplo, nunha 

páxina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha 

profesora), respectando as convencións e 

as normas de cortesía. 

        

PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e chats 

nos que describe experiencias, impresións 

e sentimentos; narra de forma lineal e 

coherente feitos relacionados co seu 

ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas mellores vacacións, 

un acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre eles. 

        

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 
        



 

410 

 

 

educativa ou laboral (por exemplo, para 

facerse membro dunha asociación ou para 

solicitar unha bolsa). 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

        

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 

        

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 48- Exs. 2-4; Páx. 43- Ex. 3; Páx. 40- Task 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir 

algunha vez por solicitude das persoas 

interlocutoras. 

        

PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros ortográficos 

e de puntuación que impidan a 

comprensión, e utiliza o corrector 

informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

        

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países onde 

se fala a lingua estranxeira, e establece 

relación entre aspectos da cultura propia e 

da cultura meta para cumprir, de ser o 

caso, o papel de intermediario lingüístico 

e cultural, abordando con eficacia a 

resolución de malentendidos 

interculturais, e valorando positivamente 

as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 
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sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e habituais 

da comunidade lingüística correspondente 

á lingua meta. 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que 

implica, entre outros, o emprego de 

sinónimos de uso máis frecuente e de 

palabras de significación próxima para 

evitar a repetición léxica. 

        

PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais; evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

Unidade 4: Living together 

Estándares de aprendizaxe 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose na entoación 

e na velocidade da fala), deducindo 

intencións a partir do volume da voz do 

falante, facendo anticipacións do que 

segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 

intuíndo o que non se comprende e o que 

non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

        

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un tema 
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educativo ou de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cando 

hai apoio visual que complementa o 

discurso, así como o esencial de anuncios 

publicitarios, series e películas ben 

estruturados e articulados con claridade, 

nunha variedade estándar da lingua, e 

cando as imaxes facilitan a comprensión. 

        

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, mesmo 

de tipo técnico (por exemplo, en 

contestadores automáticos, ou sobre como 

realizar un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un dispositivo 

no ámbito ocupacional). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dous 

ou máis interlocutores que ten lugar na 

súa presenza e na que se tratan temas 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua. 

        

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

        

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

        

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
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descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

Actividades 

Student Book Páx. 53- Exs. 4-5; Páx. 55- Ex. 11; Páx. 59- Ex. 2; Páx. 58- Exs. 1-2; Páx. 54- Exs. 6-7 

Video Páx. 57-58 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, como a 

utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a 

modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e 

o uso de exemplos e definicións, ou de 

aspectos paralingüísticos como os acenos, 

a entoación, etc. 

        

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

        

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu 

interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, explicando 

as ideas principais brevemente e con 

claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira 

clara e a velocidade media. 

 

        

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de maneira sinxela 

pero correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se 

expresa e xustifica brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou inventados; 

        



 

414 

 

 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e 

dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 

describe aspectos concretos e abstractos 

de temas como, por exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 

PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista 

de maneira sinxela e con claridade, e 

razoando e explicando brevemente e de 

maneira coherente as súas accións, as 

súas opinións e os seus plans. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 55- Ex. 11; Páx. 58- Exs. 1-2 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir 

significados a partir do seu coñecemento 

do mundo, do coñecemento doutros 

idiomas, do contexto lingüístico, dos 

apoios visuais (imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así como das características 

do medio en que aparece impresa a 

información (carteis, folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, etc.). 

        

PLEB3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 

relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta 

varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a credibilidade do 

material.  

        

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información relevante 

de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo e 

claramente estruturados, relacionados con 

asuntos do seu interese persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

        

PLEB3.4. Localiza con facilidade 

información específica de carácter 

concreto en textos xornalísticos en 
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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. 

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e experiencias, reais 

ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

        

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos 

para unha estadía de estudos no 

estranxeiro). 

        

PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas sobre o 

uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun contexto 

ocupacional). 

        

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais 

e os detalles máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios contemporáneos 

breves, ben estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen dificultade, e 

os personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 135; Páx. 50. Ex. 1; Páx.59- Ex. 1; Páx. 56- Ex. 2; Páx. 52- Ex. 1; Páx. 135 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 
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PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

 

        

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou 

dar información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando as 

convencións formais e as normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

        

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións sinxelas 

e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes (por exemplo, nunha 

páxina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha 

profesora), respectando as convencións e 

as normas de cortesía. 

        

PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e chats 

nos que describe experiencias, impresións 

e sentimentos; narra de forma lineal e 

coherente feitos relacionados co seu 

ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas mellores vacacións, 

un acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre eles. 

        

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para 

facerse membro dunha asociación ou para 

solicitar unha bolsa). 

        

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

        

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 
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especialidade ou área de interese. 

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 59- Ex. 3; Páx. 56 Task 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir 

algunha vez por solicitude das persoas 

interlocutoras. 

        

PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros ortográficos 

e de puntuación que impidan a 

comprensión, e utiliza o corrector 

informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

        

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países onde 

se fala a lingua estranxeira, e establece 

relación entre aspectos da cultura propia e 

da cultura meta para cumprir, de ser o 

caso, o papel de intermediario lingüístico 

e cultural, abordando con eficacia a 

resolución de malentendidos 

interculturais, e valorando positivamente 

as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e habituais 

da comunidade lingüística correspondente 

á lingua meta. 

        

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que 

implica, entre outros, o emprego de 

sinónimos de uso máis frecuente e de 

palabras de significación próxima para 

evitar a repetición léxica. 
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PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais; evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

Unidade 5: Made for you 

Estándares de aprendizaxe 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose na entoación 

e na velocidade da fala), deducindo 

intencións a partir do volume da voz do 

falante, facendo anticipacións do que 

segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 

intuíndo o que non se comprende e o que 

non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

        

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un tema 

educativo ou de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

        

PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cando 

hai apoio visual que complementa o 

discurso, así como o esencial de anuncios 

publicitarios, series e películas ben 

estruturados e articulados con claridade, 
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nunha variedade estándar da lingua, e 

cando as imaxes facilitan a comprensión. 

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, mesmo 

de tipo técnico (por exemplo, en 

contestadores automáticos, ou sobre como 

realizar un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un dispositivo 

no ámbito ocupacional). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dous 

ou máis interlocutores que ten lugar na 

súa presenza e na que se tratan temas 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua. 

        

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

        

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

        

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

        

Actividades 

Student Book Páx. 67- Exs. 4-5; Páx. 67- Ex. 9; Páx. 70- Ex. 2; Páx. 65- Exs. 4-5; Páx. 65- Ex. 9 

Vídeo Páx. 69- 70 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, como a 
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utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a 

modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e 

o uso de exemplos e definicións, ou de 

aspectos paralingüísticos como os acenos, 

a entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

        

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu 

interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, explicando 

as ideas principais brevemente e con 

claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira 

clara e a velocidade media. 

 

        

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de maneira sinxela 

pero correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se 

expresa e xustifica brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou inventados; 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e 

dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 

describe aspectos concretos e abstractos 

de temas como, por exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 

        



 

421 

 

 

PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista 

de maneira sinxela e con claridade, e 

razoando e explicando brevemente e de 

maneira coherente as súas accións, as 

súas opinións e os seus plans. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 63- Ex. 9; Páx. 67- Ex. 9; Páx. 70- Ex. 2 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir 

significados a partir do seu coñecemento 

do mundo, do coñecemento doutros 

idiomas, do contexto lingüístico, dos 

apoios visuais (imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así como das características 

do medio en que aparece impresa a 

información (carteis, folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, etc.). 

        

PLEB3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 

relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta 

varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a credibilidade do 

material.  

        

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información relevante 

de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo e 

claramente estruturados, relacionados con 

asuntos do seu interese persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

        

PLEB3.4. 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 
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difíciles. 

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e experiencias, reais 

ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

        

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos 

para unha estadía de estudos no 

estranxeiro). 

        

PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas sobre o 

uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun contexto 

ocupacional). 

        

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais 

e os detalles máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios contemporáneos 

breves, ben estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen dificultade, e 

os personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 66- Ex. 1; Páx. 71- Ex. 1; Páx. 69- Ex. 2; Páx. 136; Páx. 64- Ex. 1 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

 

        

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou 

dar información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando as 
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convencións formais e as normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións sinxelas 

e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes (por exemplo, nunha 

páxina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha 

profesora), respectando as convencións e 

as normas de cortesía. 

        

PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e chats 

nos que describe experiencias, impresións 

e sentimentos; narra de forma lineal e 

coherente feitos relacionados co seu 

ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas mellores vacacións, 

un acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre eles. 

        

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para 

facerse membro dunha asociación ou para 

solicitar unha bolsa). 

        

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

        

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 

        

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 71- Ex. 3; Páx. 68- Task 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir 

algunha vez por solicitude das persoas 

interlocutoras. 

        

PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros ortográficos 
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e de puntuación que impidan a 

comprensión, e utiliza o corrector 

informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países onde 

se fala a lingua estranxeira, e establece 

relación entre aspectos da cultura propia e 

da cultura meta para cumprir, de ser o 

caso, o papel de intermediario lingüístico 

e cultural, abordando con eficacia a 

resolución de malentendidos 

interculturais, e valorando positivamente 

as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e habituais 

da comunidade lingüística correspondente 

á lingua meta. 

        

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que 

implica, entre outros, o emprego de 

sinónimos de uso máis frecuente e de 

palabras de significación próxima para 

evitar a repetición léxica. 

        

PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais; evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

 

Unidade 6: Saving our planet 

Estándares de aprendizaxe Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose na entoación 

e na velocidade da fala), deducindo 

intencións a partir do volume da voz do 

falante, facendo anticipacións do que 

segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 

intuíndo o que non se comprende e o que 

non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

        

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un tema 

educativo ou de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

        

PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cando 

hai apoio visual que complementa o 

discurso, así como o esencial de anuncios 

publicitarios, series e películas ben 

estruturados e articulados con claridade, 

nunha variedade estándar da lingua, e 

cando as imaxes facilitan a comprensión. 

        

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, mesmo 

de tipo técnico (por exemplo, en 

contestadores automáticos, ou sobre como 

realizar un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un dispositivo 

no ámbito ocupacional). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dous 

ou máis interlocutores que ten lugar na 

súa presenza e na que se tratan temas 
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coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua. 

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

        

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

        

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

        

Actividades 

Student Book Páx. 79- Exs. 5-6; Páx. 79 10-11; Páx. 82- Exs. 1-2; Páx. 77- Exs. 1-2; Páx 77- Exs . 5-6 

Video Páx. 81-82 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, como a 

utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a 

modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e 

o uso de exemplos e definicións, ou de 

aspectos paralingüísticos como os acenos, 

a entoación, etc. 

        

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

        

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 
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sobre aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu 

interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, explicando 

as ideas principais brevemente e con 

claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira 

clara e a velocidade media. 

 

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de maneira sinxela 

pero correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se 

expresa e xustifica brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou inventados; 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e 

dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 

describe aspectos concretos e abstractos 

de temas como, por exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 

        

PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista 

de maneira sinxela e con claridade, e 

razoando e explicando brevemente e de 

maneira coherente as súas accións, as 

súas opinións e os seus plans. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 79- Exs. 10-11; Páx. 82- Ex. 3 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir 

significados a partir do seu coñecemento 

do mundo, do coñecemento doutros 

idiomas, do contexto lingüístico, dos 
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apoios visuais (imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así como das características 

do medio en que aparece impresa a 

información (carteis, folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, etc.). 

PLEB3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 

relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta 

varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a credibilidade do 

material.  

        

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información relevante 

de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo e 

claramente estruturados, relacionados con 

asuntos do seu interese persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

        

PLEB3.4. 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. 

        

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e experiencias, reais 

ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

        

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos 

para unha estadía de estudos no 

estranxeiro). 

        

PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas sobre o 
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uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun contexto 

ocupacional). 

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais 

e os detalles máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios contemporáneos 

breves, ben estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen dificultade, e 

os personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 78- Ex. 1; Páx. 83- Ex. 1; Páx. 76- Ex. 1; Páx. 81- Ex. 2; Páx. 88; Páx. 80; Páx. 137; Páx. 87- 

Ex. 1 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

 

        

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou 

dar información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando as 

convencións formais e as normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

        

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións sinxelas 

e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes (por exemplo, nunha 

páxina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha 

profesora), respectando as convencións e 

as normas de cortesía. 

        

PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e chats 

nos que describe experiencias, impresións 

e sentimentos; narra de forma lineal e 

coherente feitos relacionados co seu 

ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas mellores vacacións, 
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un acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre eles. 

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para 

facerse membro dunha asociación ou para 

solicitar unha bolsa). 

        

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

        

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 

        

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 83- Exs. 2-3; Páx. 88; Páx. 80 Task 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir 

algunha vez por solicitude das persoas 

interlocutoras. 

        

PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros ortográficos 

e de puntuación que impidan a 

comprensión, e utiliza o corrector 

informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

        

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países onde 

se fala a lingua estranxeira, e establece 

relación entre aspectos da cultura propia e 
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da cultura meta para cumprir, de ser o 

caso, o papel de intermediario lingüístico 

e cultural, abordando con eficacia a 

resolución de malentendidos 

interculturais, e valorando positivamente 

as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e habituais 

da comunidade lingüística correspondente 

á lingua meta. 

        

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que 

implica, entre outros, o emprego de 

sinónimos de uso máis frecuente e de 

palabras de significación próxima para 

evitar a repetición léxica. 

        

PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais; evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

Unidade 7: Be healthy  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose na entoación 

e na velocidade da fala), deducindo 

intencións a partir do volume da voz do 

falante, facendo anticipacións do que 

segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 

intuíndo o que non se comprende e o que 
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non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un tema 

educativo ou de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

        

PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cando 

hai apoio visual que complementa o 

discurso, así como o esencial de anuncios 

publicitarios, series e películas ben 

estruturados e articulados con claridade, 

nunha variedade estándar da lingua, e 

cando as imaxes facilitan a comprensión. 

        

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, mesmo 

de tipo técnico (por exemplo, en 

contestadores automáticos, ou sobre como 

realizar un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un dispositivo 

no ámbito ocupacional). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dous 

ou máis interlocutores que ten lugar na 

súa presenza e na que se tratan temas 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua. 

        

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

        

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 
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reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

        

Actividades 

Student Book Páx. 93- Ex. 8; Páx. 95- Exs. 4-5;  Páx. 98- Exs. 1-2; Páx. 90- Exs. 5-6 

Vídeo Páx. 97-98 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, como a 

utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a 

modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e 

o uso de exemplos e definicións, ou de 

aspectos paralingüísticos como os acenos, 

a entoación, etc. 

        

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

        

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu 

interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, explicando 

as ideas principais brevemente e con 

claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira 

clara e a velocidade media. 

 

        

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de maneira sinxela 

pero correcta e adecuada ao contexto. 
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PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se 

expresa e xustifica brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou inventados; 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e 

dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 

describe aspectos concretos e abstractos 

de temas como, por exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 

        

PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista 

de maneira sinxela e con claridade, e 

razoando e explicando brevemente e de 

maneira coherente as súas accións, as 

súas opinións e os seus plans. 

        

Actividades 

Páx. 95- Ex. 9; Páx. 91- Ex. 12; Páx. 93- Ex. 8; Páx. 98- Ex. 3 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir 

significados a partir do seu coñecemento 

do mundo, do coñecemento doutros 

idiomas, do contexto lingüístico, dos 

apoios visuais (imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así como das características 

do medio en que aparece impresa a 

información (carteis, folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, etc.). 

        

PLEB3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 

relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta 

varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a credibilidade do 

material.  

        

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información relevante 
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de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo e 

claramente estruturados, relacionados con 

asuntos do seu interese persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

PLEB3.4. 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. 

        

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e experiencias, reais 

ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

        

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos 

para unha estadía de estudos no 

estranxeiro). 

        

PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas sobre o 

uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun contexto 

ocupacional). 

        

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais 

e os detalles máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios contemporáneos 

breves, ben estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen dificultade, e 

os personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 99- Ex. 1; Páx. 94- Ex. 1; Páx. 97- Ex. 2; Páx. 138; Páx. 90- Ex. 1; Páx. 92- Ex. 1 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 
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nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

 

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou 

dar información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando as 

convencións formais e as normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

        

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións sinxelas 

e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes (por exemplo, nunha 

páxina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha 

profesora), respectando as convencións e 

as normas de cortesía. 

        

PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e chats 

nos que describe experiencias, impresións 

e sentimentos; narra de forma lineal e 

coherente feitos relacionados co seu 

ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas mellores vacacións, 

un acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre eles. 

        

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para 

facerse membro dunha asociación ou para 

solicitar unha bolsa). 

        

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

        

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 
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PLEB4.8. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 96 Task; Páx. 99- Ex. 3 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir 

algunha vez por solicitude das persoas 

interlocutoras. 

        

PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros ortográficos 

e de puntuación que impidan a 

comprensión, e utiliza o corrector 

informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

        

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países onde 

se fala a lingua estranxeira, e establece 

relación entre aspectos da cultura propia e 

da cultura meta para cumprir, de ser o 

caso, o papel de intermediario lingüístico 

e cultural, abordando con eficacia a 

resolución de malentendidos 

interculturais, e valorando positivamente 

as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e habituais 

da comunidade lingüística correspondente 

á lingua meta. 

        

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que 

implica, entre outros, o emprego de 

sinónimos de uso máis frecuente e de 

palabras de significación próxima para 

evitar a repetición léxica. 
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PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais; evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

 

Unidade 8: Making sense 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do falante e 

sobre o contido, baseándose na entoación 

e na velocidade da fala), deducindo 

intencións a partir do volume da voz do 

falante, facendo anticipacións do que 

segue (palabra, frase, resposta, etc.), e 

intuíndo o que non se comprende e o que 

non se coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias experiencias. 

        

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un tema 

educativo ou de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

        

PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cando 

hai apoio visual que complementa o 

discurso, así como o esencial de anuncios 

publicitarios, series e películas ben 
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estruturados e articulados con claridade, 

nunha variedade estándar da lingua, e 

cando as imaxes facilitan a comprensión. 

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, mesmo 

de tipo técnico (por exemplo, en 

contestadores automáticos, ou sobre como 

realizar un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un dispositivo 

no ámbito ocupacional). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dous 

ou máis interlocutores que ten lugar na 

súa presenza e na que se tratan temas 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua. 

        

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

        

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

        

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

        

 PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións 

ou xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e 
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a descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

Actividades 

Student Book Páx. 110- Exs. 1-2; Páx. 105- Exs. 6-7; Páx. 107- Exs. 10-11 

Vídeo Páx. 109-110 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, como 

a utilización de expresións 

memorizadas ou fixas (para pedir que 

lle falen máis a modo, que lle repitan ou 

que lle aclaren) e o uso de exemplos e 

definicións, ou de aspectos 

paralingüísticos como os acenos, a 

entoación, etc. 

        

 PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que 

cometa erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

        

 PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e 

con apoio visual (por exemplo, 

PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas educativos ou ocupacionais do 

seu interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, 

explicando as ideas principais 

brevemente e con claridade, e 

respondendo a preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de maneira clara e a 

velocidade media. 

 

        

 PLEB2.4. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións cotiás e 

menos habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe ou estadía noutros 

países por motivos persoais, educativos 

ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, 

estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda 

ou explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión formal de 

maneira sinxela pero correcta e 

adecuada ao contexto. 
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 PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos 

habituais, nas que intercambia 

información e se expresa e xustifica 

brevemente opinións e puntos de vista; 

narra e describe de forma coherente 

feitos ocorridos no pasado ou plans de 

futuro reais ou inventados; formula 

hipóteses; fai suxestións; pide e dá 

indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, 

e describe aspectos concretos e 

abstractos de temas como, por exemplo, 

a música, o cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 

        

 PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou ocupacional, 

sobre temas habituais nestes contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de 

vista de maneira sinxela e con 

claridade, e razoando e explicando 

brevemente e de maneira coherente as 

súas accións, as súas opinións e os seus 

plans. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 110- Ex. 2; Páx. 105- Ex. 10; Páx. 107- Exs. 10-11 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir 

significados a partir do seu 

coñecemento do mundo, do 

coñecemento doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, dos apoios visuais 

(imaxes, tipografía, deseño, etc.), así 

como das características do medio en 

que aparece impresa a información 

(carteis, folletos, revistas, xornais, 

páxinas web, etc.). 

        

 PLEB3.2. Procura e entende 

información específica de carácter 

concreto en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados (por exemplo, 

enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre 

temas relativos a materias educativas ou 

asuntos ocupacionais relacionados coa 

súa especialidade ou cos seus intereses, 

e analiza a información tendo en conta 

varios criterios (autoría, fiabilidade da 

        



 

442 

 

 

páxina que o publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a credibilidade do 

material.  

 PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información 

relevante de anuncios e comunicacións 

de carácter público, institucional ou 

corporativo e claramente estruturados, 

relacionados con asuntos do seu 

interese persoal, educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

        

 PLEB3.4. 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. 

        

 PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e experiencias, 

reais ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas xerais, coñecidos ou 

do seu interese. 

        

 PLEB3.6. Entende o suficiente de 

cartas, faxes ou correos electrónicos de 

carácter formal, oficial ou institucional, 

como para poder reaccionar en 

consecuencia (por exemplo, se se lle 

solicitan documentos para unha estadía 

de estudos no estranxeiro). 

        

 PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas 

sobre o uso de aparellos, dispositivos 

ou programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun 

contexto ocupacional). 

        

 PLEB3.8. Comprende os aspectos 

xerais e os detalles máis relevantes de 

textos de ficción e textos literarios 

contemporáneos breves, ben 

estruturados e nunha variante estándar 

da lingua, nos que o argumento é lineal 
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e se pode seguir sen dificultade, e os 

personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

Actividades 

Student Book Páx. 102- Ex. 1; Páx. 109;  Páx. 139- Ex. 1; Páx. 104- Exs. 1; Páx. 111. Exs. 1-2 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e 

sinxelos nos que dá información 

esencial sobre un tema educativo ou 

ocupacional, ou menos habitual (por 

exemplo, un accidente), describindo 

brevemente situacións, persoas, 

obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela 

os motivos de certas accións. 

 

        

 PLEB4.2. Escribe correspondencia 

formal básica, dirixida a institucións 

públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, fundamentalmente 

destinada a pedir ou dar información, 

solicitar un servizo ou realizar unha 

reclamación ou outra xestión sinxela, 

respectando as convencións formais e 

as normas de cortesía usuais neste tipo 

de textos. 

        

 PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións 

sinxelas e nos que resalta os aspectos 

que lle resultan importantes (por 

exemplo, nunha páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou dirixidos a un 

profesor ou a unha profesora), 

respectando as convencións e as normas 

de cortesía. 

        

 PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e 

chats nos que describe experiencias, 

impresións e sentimentos; narra de 

forma lineal e coherente feitos 

relacionados co seu ámbito de interese, 

actividades e experiencias pasadas (por 

exemplo, sobre unha viaxe, as súas 

mellores vacacións, un acontecemento 

importante, un libro ou unha película), 

ou feitos imaxinarios, e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, sinalando os aspectos que lle 

parecen importantes, e xustificando 

brevemente as súas opinións sobre eles. 
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 PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para 

facerse membro dunha asociación ou 

para solicitar unha bolsa). 

        

 PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 
        

 PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela 

e relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 

        

 PLEB4.8. Fai unha presentación 

coidada dos textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de puntuación. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 108 Task - Ex. 1; Páx. 11- Ex. 3 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E 

INTERCULTURAL 

 PLEB5.1. Exprésase cunha 

pronunciación clara, aceptable e 

comprensible, e utiliza adecuadamente 

os esquemas fonolóxicos básicos, aínda 

que teña que repetir algunha vez por 

solicitude das persoas interlocutoras. 

        

 PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros 

ortográficos e de puntuación que 

impidan a comprensión, e utiliza o 

corrector informático para detectar e 

corrixir erros tipográficos e 

ortográficos. 

        

 PLEB5.3. Desenvólvese 

adecuadamente en situacións cotiás e 

menos habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe ou estadía noutros 

países por motivos persoais, educativos 

ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, 

estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda 

ou explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión formal de 

xeito sinxelo, pero correcta e adecuada 

ao contexto. 

        

 PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países 

onde se fala a lingua estranxeira, e 

establece relación entre aspectos da 

cultura propia e da cultura meta para 
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cumprir, de ser o caso, o papel de 

intermediario lingüístico e cultural, 

abordando con eficacia a resolución de 

malentendidos interculturais, e 

valorando positivamente as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

 PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e 

habituais da comunidade lingüística 

correspondente á lingua meta. 

        

 PLEB5.6. Comprende e utiliza un 

léxico relativamente rico e variado, o 

que implica, entre outros, o emprego de 

sinónimos de uso máis frecuente e de 

palabras de significación próxima para 

evitar a repetición léxica. 

        

 PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais; evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 
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Unidade 9: Bridge to the future 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 

proceso de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do falante 

e sobre o contido, baseándose na 

entoación e na velocidade da fala), 

deducindo intencións a partir do 

volume da voz do falante, facendo 

anticipacións do que segue (palabra, 

frase, resposta, etc.), e intuíndo o que 

non se comprende e o que non se 

coñece mediante os propios 

coñecementos e as propias 

experiencias. 

        

 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual 

ou escrito, as ideas principais e 

información relevante en presentacións 

ou charlas ben estruturadas e de 

exposición clara sobre temas coñecidos 

ou do seu interese relacionados co 

ámbito educativo ou ocupacional (por 

exemplo, sobre un tema educativo ou 

de divulgación científica, ou unha 

charla sobre a formación profesional 

noutros países). 

 

        

 PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cando 

hai apoio visual que complementa o 

discurso, así como o esencial de 

anuncios publicitarios, series e películas 

ben estruturados e articulados con 

claridade, nunha variedade estándar da 

lingua, e cando as imaxes facilitan a 

comprensión. 

        

 PLEB1.4. Capta os puntos principais e 

os detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, 

mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
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contestadores automáticos, ou sobre 

como realizar un experimento na clase, 

ou como utilizar unha máquina ou un 

dispositivo no ámbito ocupacional). 

 PLEB1.5. Identifica as ideas principais 

e detalles relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa duración 

entre dous ou máis interlocutores que 

ten lugar na súa presenza e na que se 

tratan temas coñecidos ou de carácter 

xeral ou cotián, cando o discurso está 

articulado con claridade e nunha 

variedade estándar da lingua. 

        

 PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) 

ou menos habituais (por exemplo, 

nunha farmacia, un hospital, nunha 

comisaría ou nun organismo público), 

se pode pedir confirmación dalgúns 

detalles. 

        

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

        

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que 

se lle dixo. 

        

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e 

opinións sobre diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns ou menos 

habituais, así como a formulación de 

hipóteses, a expresión de sentimentos e a 

descrición de aspectos abstractos de 

temas (por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade). 

        

Actividades 

Student Book Páx. 120- Exs. 1-2; Páx. 121- Ex. 6; Páx. 124 

Vídeo Páx. 124, 126 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos 

para entender e facerse entender, como a 

utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a 

modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e 

o uso de exemplos e definicións, ou de 

aspectos paralingüísticos como os acenos, 

a entoación, etc. 

        

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

        

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu 

interese, organizando a información 

básica de maneira coherente, explicando 

as ideas principais brevemente e con 

claridade, e respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes articuladas de maneira 

clara e a velocidade media. 

 

        

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de maneira sinxela 

pero correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se 

expresa e xustifica brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou inventados; 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e 

dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 

describe aspectos concretos e abstractos 

de temas como, por exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os temas de 

actualidade. 
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PLEB2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista 

de maneira sinxela e con claridade, e 

razoando e explicando brevemente e de 

maneira coherente as súas accións, as 

súas opinións e os seus plans. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 115- Ex. 8; Páx. 121- Ex. 3, 4, 5 y 6; Páx. 130; Páx. 124 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir 

significados a partir do seu coñecemento 

do mundo, do coñecemento doutros 

idiomas, do contexto lingüístico, dos 

apoios visuais (imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así como das características 

do medio en que aparece impresa a 

información (carteis, folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, etc.). 

        

PLEB3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 

relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta 

varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que 

axuden a avaliar a credibilidade do 

material.  

        

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os 

puntos principais e información relevante 

de anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo e 

claramente estruturados, relacionados con 

asuntos do seu interese persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

        

PLEB3.4. 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 
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difíciles. 

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo 

foros en liña ou blogs, na que se 

describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, 

onde se narran feitos e experiencias, reais 

ou imaxinarios, e se intercambian 

información, ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

        

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos 

para unha estadía de estudos no 

estranxeiro). 

        

PLEB3.7. Identifica información 

relevante en instrucións detalladas sobre o 

uso de aparellos, dispositivos ou 

programas informáticos, e sobre a 

realización de actividades e normas de 

seguridade ou de convivencia (por 

exemplo, nun evento cultural, nunha 

residencia de estudantes ou nun contexto 

ocupacional). 

        

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais 

e os detalles máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios contemporáneos 

breves, ben estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen dificultade, e 

os personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 123- Ex. 6 y 7; Páx. 114- Exs. 1, 2, 3 y 4; Páx. 126, Páx. 140; Páx. 129- Exs. 1, 2 y 3 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións. 

 

        

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou 

dar información, solicitar un servizo ou 

realizar unha reclamación ou outra 

xestión sinxela, respectando as 
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convencións formais e as normas de 

cortesía usuais neste tipo de textos. 

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións sinxelas 

e nos que resalta os aspectos que lle 

resultan importantes (por exemplo, nunha 

páxina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha 

profesora), respectando as convencións e 

as normas de cortesía. 

        

PLEB4.4. Escribe correspondencia 

persoal e participa en foros, blogs e chats 

nos que describe experiencias, impresións 

e sentimentos; narra de forma lineal e 

coherente feitos relacionados co seu 

ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas mellores vacacións, 

un acontecemento importante, un libro ou 

unha película), ou feitos imaxinarios, e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, sinalando os aspectos 

que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre eles. 

        

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para 

facerse membro dunha asociación ou para 

solicitar unha bolsa). 

        

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo Europass. 

        

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de interese. 

        

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación. 

        

Actividades 

Student Book Páx. 125; Páx. 130; Páx. 123- Task 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir 

algunha vez por solicitude das persoas 

interlocutoras. 

        

PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros ortográficos 
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e de puntuación que impidan a 

comprensión, e utiliza o corrector 

informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente 

en situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por motivos 

persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, 

compras, estudos, traballo, relacións coas 

autoridades, saúde e lecer), e sabe 

solicitar atención, información, axuda ou 

explicacións, e facer unha reclamación ou 

unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 

correcta e adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes dos países onde 

se fala a lingua estranxeira, e establece 

relación entre aspectos da cultura propia e 

da cultura meta para cumprir, de ser o 

caso, o papel de intermediario lingüístico 

e cultural, abordando con eficacia a 

resolución de malentendidos 

interculturais, e valorando positivamente 

as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e habituais 

da comunidade lingüística correspondente 

á lingua meta. 

        

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que 

implica, entre outros, o emprego de 

sinónimos de uso máis frecuente e de 

palabras de significación próxima para 

evitar a repetición léxica. 

        

PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

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

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais; evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

De seguido incluimos una táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico: 

 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  
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Conségueo Non o consegue 

totalmente 

Conségueo con 

dificultade 

Non o consegue 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Reflexiona sobre o 

proceso de comprensión, 

sacando conclusións 

sobre a actitude do 

falante e sobre o contido 

e intuíndo o que non se 

coñece. 

Reflexiona sobre o 

proceso de comprensión, 

sacando algunhas 

conclusións sobre a 

actitude do falante e 

sobre o contido e 

intuíndo parte do que 

non se coñece. 

Reflexiona sobre parte 

do proceso de 

comprensión, sacando 

conclusións (en certas 

ocasións) sobre a 

actitude do falante e 

sobre o contido pero non 

sempre pode intuir o que 

non se coñece. 

Non reflexiona 

sobre o proceso de 

comprensión, nin 

saca conclusións 

sobre a actitude do 

falante nin sobre o 

contido e non intúe 

o que non se 

coñece. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, as 

ideas principais en 

presentacións ben 

estruturadas sobre temas 

coñecidos relacionados 

co ámbito educativo ou 

ocupacional. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, 

algunhas das ideas 

principais en 

presentacións ben 

estruturadas sobre temas 

coñecidos relacionados 

co ámbito educativo ou 

ocupacional. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, parte 

das ideas principais en 

presentacións ben 

estruturadas sobre temas 

coñecidos relacionados 

co ámbito educativo ou 

ocupacional. 

Non distingue, con 

apoio visual ou 

escrito, as ideas 

principais en 

presentacións ben 

estruturadas sobre 

temas coñecidos 

relacionados co 

ámbito educativo ou 

ocupacional. 

Identifica a idea 

principal e aspectos 

significativos de noticias 

de televisión ou 

anuncios publicitarios 

cando hai apoio visual,  

nunha variedade 

estándar da lingua. 

Identifica algunhas das 

ideas principais e 

aspectos significativos 

de noticias de televisión 

ou anuncios publicitarios 

cando hai apoio visual,  

nunha variedade 

estándar da lingua. 

Identifica parte das ideas 

principais e aspectos 

significativos de noticias 

de televisión ou 

anuncios publicitarios 

cando hai apoio visual,  

nunha variedade 

estándar da lingua. 

Non identifica a 

idea principal e 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión ou 

anuncios 

publicitarios cando 

hai apoio visual,  

nunha variedade 

estándar da lingua. 

Capta os puntos 

principais de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, 

claramente articuladas, 

que conteñan 

instrucións, indicacións 

ou outra información, 

mesmo de tipo técnico. 

Capta algúns dos puntos 

principais de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, 

claramente articuladas, 

que conteñan 

instrucións, indicacións 

ou outra información, 

mesmo de tipo técnico. 

Capta parte dos puntos 

principais de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, 

claramente articuladas, 

que conteñan 

instrucións, indicacións 

ou outra información, 

mesmo de tipo técnico. 

 Non capta os 

puntos principais de 

mensaxes gravadas 

ou de viva voz, 

claramente 

articuladas, que 

conteñan 

instrucións, 

indicacións ou outra 

información, 

mesmo de tipo 

técnico. 

Identifica as ideas 

principais e detalles 

relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal na que se tratan 

temas coñecidos ou de 

carácter xeral, cando o 

discurso está articulado 

con claridade e nunha 

Identifica algunhas das 

ideas principais e 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal na que se tratan 

temas coñecidos ou de 

carácter xeral, cando o 

discurso está articulado 

con claridade e nunha 

Identifica parte das ideas 

principais e detalles 

relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal na que se tratan 

temas coñecidos ou de 

carácter xeral, cando o 

discurso está articulado 

con claridade e nunha 

Non identifica as 

ideas principais e 

detalles relevantes 

dunha conversa 

formal ou informal 

na que se tratan 

temas coñecidos ou 

de carácter xeral, 

cando o discurso 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue 

totalmente 

Conségueo con 

dificultade 

Non o consegue 

variedade estándar da 

lingua. 

variedade estándar da 

lingua. 

variedade estándar da 

lingua. 

está articulado con 

claridade e nunha 

variedade estándar 

da lingua. 

Entende o que se lle di 

en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (por 

exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, 

restaurantes), se pode 

pedir confirmación 

dalgúns detalles. 

Entende algo do que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (por 

exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, 

restaurantes), se pode 

pedir confirmación 

dalgúns detalles. 

Entende parte do que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (por 

exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, 

restaurantes), se pode 

pedir confirmación 

dalgúns detalles. 

Non entende o que 

se lle di en 

transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (por 

exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, 

restaurantes), ainda 

pedindo 

confirmación 

dalgúns detalles. 

Comprende, nunha 

conversa formal, ou 

entrevista na que 

participa, información 

relevante  sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades educativas 

ou ocupacionais, sempre 

que poida pedir que se 

lle repita, algo do que se 

lle dixo. 

Comprende, nunha 

conversa formal, ou 

entrevista na que 

participa, algunha 

información relevante  

sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades 

educativas ou 

ocupacionais, sempre 

que poida pedir que se 

lle repita, algo do que se 

lle dixo 

Comprende, nunha 

conversa formal, ou 

entrevista na que 

participa, parte da 

información relevante  

sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades 

educativas ou 

ocupacionais, sempre 

que poida pedir que se 

lle repita, algo do que se 

lle dixo 

Non comprende, 

nunha conversa 

formal, ou 

entrevista na que 

participa, 

información 

relevante  sobre 

asuntos prácticos 

relativos a 

actividades 

educativas ou 

ocupacionais, ainda 

que poida pedir que 

se lle repita, algo do 

que se lle dixo 

Comprende, nunha 

conversa informal na 

que participa, 

explicacións ou 

xustificacións de puntos 

de vista e opinións sobre 

diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns 

ou menos habituais (por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade). 

Comprende, nunha 

conversa informal na 

que participa, algunhas 

explicacións ou 

xustificacións de puntos 

de vista e opinións sobre 

diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns 

ou menos habituais (por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade). 

Comprende, nunha 

conversa informal na 

que participa, parte das 

explicacións ou 

xustificacións de puntos 

de vista e opinións sobre 

diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns 

ou menos habituais (por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade). 

Non comprende, 

nunha conversa 

informal na que 

participa, 

explicacións ou 

xustificacións de 

puntos de vista e 

opinións sobre 

diversos asuntos de 

interese persoal, 

cotiáns ou menos 

habituais (por 

exemplo, a música, 

o cine, a literatura 

ou os temas de 

actualidade). 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

Utiliza recursos 

lingüísticos para 

entender e facerse 

entender, como a 

Utiliza algúns recursos 

lingüísticos para 

entender e facerse 

entender, como a 

Utiliza parte dos 

recursos lingüísticos 

para entender e facerse 

entender, como a 

Non utiliza recursos 

lingüísticos para 

entender e facerse 

entender, como a 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue 

totalmente 

Conségueo con 

dificultade 

Non o consegue 

utilización de expresións 

memorizadas ou fixas e 

fai uso de aspectos 

paralingüísticos como os 

acenos, a entoación, etc. 

utilización de expresións 

memorizadas ou fixas e 

fai algún uso de aspectos 

paralingüísticos como os 

acenos, a entoación, etc. 

utilización de expresións 

memorizadas ou fixas e 

fai uso (en certas 

ocasións) de aspectos 

paralingüísticos como os 

acenos, a entoación, etc. 

utilización de 

expresións 

memorizadas ou 

fixas e non fai uso 

de aspectos 

paralingüísticos 

como os acenos, a 

entoación, etc. 

Nas actividades de aula, 

a maioría das veces  

intervén na lingua 

estranxeira de xeito 

claro e comprensible. 

Nas actividades de aula, 

algunhas veces  intervén 

na lingua estranxeira de 

xeito claro e 

comprensible. 

Nas actividades de aula, 

en certas ocasións  

intervén na lingua 

estranxeira de xeito 

claro e comprensible. 

Nas actividades de 

aula, a maioría das 

veces non  intervén 

na lingua 

estranxeira de xeito 

claro e 

comprensible. 

Fai presentacións 

breves, ben estruturadas, 

ensaiadas previamente e 

con apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

explicando as ideas 

principais brevemente e 

con claridade, e 

respondendo a preguntas 

sinxelas de oíntes. 

 

Fai presentacións 

breves, ensaiadas 

previamente e con apoio 

visual (por exemplo, 

PowerPoint), explicando 

algunhas ideas principais 

brevemente, e 

respondendo a algunhas 

preguntas sinxelas de 

oíntes. 

Fai presentacións 

breves, ensaiadas 

previamente e con apoio 

visual (por exemplo, 

PowerPoint), explicando 

(en certas ocasións) as 

ideas principais 

brevemente, pero non 

sempre pode responder a 

preguntas sinxelas de 

oíntes. 

Non fai 

presentacións 

breves, ben 

estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, 

PowerPoint), e non 

explica as ideas 

principais 

brevemente e con 

claridade, nin 

responde a 

preguntas sinxelas 

de oíntes. 

Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir durante 

unha viaxe noutros 

países, e sabe solicitar, 

información, axuda ou 

explicacións. 

Desenvólvese 

adecuadamente en 

algunhas situacións 

cotiás e menos habituais 

que poden xurdir 

durante unha viaxe 

noutros países, e sabe 

solicitar, as veces, 

información, axuda ou 

explicacións. 

Desenvólvese (en certas 

ocasións) 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir durante 

unha viaxe noutros 

países, pero non sempre 

sabe solicitar, 

información, axuda ou 

explicacións. 

Non se desenvolve 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir 

durante unha viaxe 

noutros países, e 

non sabe solicitar, 

información, axuda 

ou explicacións. 

Participa adecuadamente 

en conversas informais 

cara a cara, ou por 

outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou 

menos habituais; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións con certo 

detalle; e describe temas 

Participa adecuadamente 

en algunhas conversas 

informais cara a cara, ou 

por outros medios 

técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos 

habituais; fai algunhas 

suxestións; (en certas 

ocasións) pide e dá 

As veces participa en 

conversas informais cara 

a cara, ou por outros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais; fai 

suxestións en certas 

ocasións; pero non 

sempre pide e dá 

Non participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais; 

non fai suxestións; 



 

456 

 

 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue 

totalmente 

Conségueo con 

dificultade 

Non o consegue 

como, por exemplo, a 

música, o cine, a 

literatura ou de  

actualidade. 

indicacións con certo 

detalle; e as veces 

describe temas como, 

por exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou de  

actualidade. 

indicacións con certo 

detalle; describindo 

temas como, por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou de  

actualidade. 

non pide e dá 

indicacións con 

certo detalle; 

describindo temas 

como, por exemplo, 

a música, o cine, a 

literatura ou de  

actualidade. 

Toma parte en conversas 

formais, sobre temas 

habituais nestes 

contextos, 

intercambiando 

información pertinente 

sobre feitos concretos, 

expondo os seus puntos 

de vista de maneira 

sinxela e con claridade. 

Toma parte en algunhas 

conversas formais, sobre 

temas habituais nestes 

contextos, as veces 

intercambiando 

información pertinente 

sobre feitos concretos, 

expondo os seus puntos 

de vista de maneira 

sinxela e con claridade 

(en certas ocasións). 

Non sempre toma parte 

en conversas formais, 

sobre temas habituais 

nestes contextos, 

intercambiando 

información pertinente 

sobre feitos concretos, 

expondo os seus puntos 

de vista de maneira 

sinxela e con claridade. 

Non toma parte en 

conversas formais, 

sobre temas 

habituais nestes 

contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

feitos concretos, 

expondo os seus 

puntos de vista de 

maneira sinxela e 

con claridade. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

Nas actividades de 

lectura da aula, explica 

como sabe inferir 

significados a partir do 

seu coñecemento do 

mundo. 

Nas actividades de 

lectura da aula, explica 

como sabe inferir algúns 

significados a partir do 

seu coñecemento do 

mundo. 

Nas actividades de 

lectura da aula, explica 

como sabe inferir parte 

dos significados a partir 

do seu coñecemento do 

mundo. 

Nas actividades de 

lectura da aula, non 

explica como sabe 

inferir significados 

a partir do seu 

coñecemento do 

mundo. 

Procura e entende 

información específica 

de carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de consulta 

(por exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relacionados coa 

súa especialidade ou cos 

seus intereses, e analiza 

a información. 

Procura e entende 

algunha información 

específica de carácter 

concreto en páxinas web 

e outros materiais de 

consulta (por exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relacionados coa 

súa especialidade ou cos 

seus intereses, e analiza 

parte da información. 

En certas ocasións 

procura e entende 

información específica 

de carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de consulta 

(por exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relacionados coa 

súa especialidade ou cos 

seus intereses, e non 

sempre analiza a 

información. 

Non procura e 

entende 

información 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e 

outros materiais de 

consulta (por 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) 

sobre temas 

relacionados coa 

súa especialidade 

ou cos seus 

intereses, e non 

analiza a 

información. 

Entende o sentido xeral 

de anuncios e 

Entende en parte o 

sentido xeral de 

Entende (en certas 

ocasións) o sentido xeral 

Non entende o 

sentido xeral de 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue 

totalmente 

Conségueo con 

dificultade 

Non o consegue 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo, 

relacionados con asuntos 

do seu interese (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas 

de traballo). 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo, 

relacionados con asuntos 

do seu interese (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas 

de traballo). 

de anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo, 

relacionados con asuntos 

do seu interese (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas 

de traballo). 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo, 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese (por 

exemplo, sobre 

lecer, cursos, bolsas 

e ofertas de 

traballo). 

Localiza con facilidade 

información específica 

en textos xornalísticos 

en calquera soporte; 

recoñece ideas 

significativas de artigos 

divulgativos sinxelos, e 

identifica as conclusións 

principais. 

Localiza con facilidade 

parte da información 

específica en textos 

xornalísticos en calquera 

soporte; as veces 

recoñece ideas 

significativas de artigos 

divulgativos sinxelos, e 

identifica (en certas 

ocasións) as conclusións 

principais. 

En certas ocasións 

localiza con facilidade 

información específica 

en textos xornalísticos 

en calquera soporte; 

recoñece algunhas ideas 

significativas de artigos 

divulgativos sinxelos, e 

non sempre identifica as 

conclusións principais. 

Non localiza con 

facilidade 

información 

específica en textos 

xornalísticos en 

calquera soporte; 

non recoñece ideas 

significativas de 

artigos divulgativos 

sinxelos, e non 

identifica as 

conclusións 

principais. 

Comprende 

correspondencia persoal, 

en calquera soporte, na 

que se describen con 

certo detalle feitos e 

experiencias, e se 

intercambian 

información, ideas e 

opinións sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas 

xerais. 

As veces comprende 

correspondencia persoal, 

en calquera soporte, na 

que se describen con 

certo detalle feitos e 

experiencias, e se 

intercambian 

información, ideas e 

opinións sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas 

xerais. 

Non sempre comprende 

correspondencia persoal, 

en calquera soporte, na 

que se describen con 

certo detalle feitos e 

experiencias, e se 

intercambian 

información, ideas e 

opinións sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas 

xerais. 

Non comprende 

correspondencia 

persoal, en calquera 

soporte, na que se 

describen con certo 

detalle feitos e 

experiencias, e se 

intercambian 

información, ideas e 

opinións sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

xerais. 

Entende o suficiente de 

cartas, faxes ou correos 

electrónicos de carácter 

formal, oficial ou 

institucional. 

En certas ocasións 

entende o suficiente de 

cartas, faxes ou correos 

electrónicos de carácter 

formal, oficial ou 

institucional. 

Non sempre entende o 

suficiente de cartas, 

faxes ou correos 

electrónicos de carácter 

formal, oficial ou 

institucional. 

Non entende o 

suficiente de cartas, 

faxes ou correos 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial ou 

institucional. 

Identifica información 

relevante en instrucións 

sobre o uso de aparellos 

ou programas 

informáticos, e sobre a 

As veces identifica 

información relevante en 

instrucións sobre o uso 

de aparellos ou 

programas informáticos, 

Non sempre identifica 

información relevante en 

instrucións sobre o uso 

de aparellos ou 

programas informáticos, 

Non identifica 

información 

relevante en 

instrucións sobre o 

uso de aparellos ou 



 

458 

 

 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue 

totalmente 

Conségueo con 

dificultade 

Non o consegue 

realización de 

actividades e normas de 

seguridade. 

e sobre a realización de 

actividades e normas de 

seguridade. 

e sobre a realización de 

actividades e normas de 

seguridade. 

programas 

informáticos, e 

sobre a realización 

de actividades e 

normas de 

seguridade. 

Comprende os aspectos 

xerais e os detalles máis 

relevantes de textos de 

ficción e textos literarios 

contemporáneos breves. 

As veces comprende os 

aspectos xerais e os 

detalles máis relevantes 

de textos de ficción e 

textos literarios 

contemporáneos breves. 

Non sempre comprende 

os aspectos xerais e os 

detalles máis relevantes 

de textos de ficción e 

textos literarios 

contemporáneos breves. 

Non comprende os 

aspectos xerais e os 

detalles máis 

relevantes de textos 

de ficción e textos 

literarios 

contemporáneos 

breves. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribe informes breves 

e sinxelos nos que dá 

información esencial 

sobre un tema educativo 

ou ocupacional, 

describindo brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos, e 

explicando de maneira 

sinxela os motivos de 

certas accións. 

 

En certas ocasións 

escribe informes breves 

e sinxelos nos que dá 

información esencial 

sobre un tema educativo 

ou ocupacional, 

describindo brevemente 

algunhas situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares; narrando 

acontecementos, e 

explicando de maneira 

sinxela os motivos de 

certas accións. 

As veces escribe 

informes breves e 

sinxelos nos que non 

sempre dá información 

esencial sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, describindo 

(en certas ocasións) 

brevemente situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares; narrando 

acontecementos, e 

explicando de maneira 

sinxela os motivos de 

certas accións. 

Non escribe 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

información 

esencial sobre un 

tema educativo ou 

ocupacional, 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

Escribe correspondencia 

formal básica, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas, 

fundamentalmente 

destinada a realizar unha 

xestión sinxela, 

respectando as 

convencións formais. 

As veces escribe 

correspondencia formal 

básica, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas, 

fundamentalmente 

destinada a realizar unha 

xestión sinxela, 

respectando as 

convencións formais. 

Non sempre escribe 

correspondencia formal 

básica, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas, 

fundamentalmente 

destinada a realizar unha 

xestión sinxela, 

respectando as 

convencións formais. 

Non escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirixida a 

institucións 

públicas ou 

privadas, 

fundamentalmente 

destinada a realizar 

unha xestión 

sinxela, respectando 

as convencións 

formais. 

Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios 

breves, nos que solicita e 

se transmite información 

e opinións sinxelas e nos 

que resalta os aspectos 

As veces escribe notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios breves, nos 

que solicita e se 

transmite información e 

opinións sinxelas e nos 

En ocasións escribe 

notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios 

breves, nos que solicita e 

se transmite información 

e opinións sinxelas e nos 

Non escribe notas, 

anuncios, mensaxes 

e comentarios 

breves, nos que 

solicita e se 

transmite 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue 

totalmente 

Conségueo con 

dificultade 

Non o consegue 

que lle resultan 

importantes, respectando 

as convencións e as 

normas de cortesía. 

que resalta os aspectos 

que lle resultan 

importantes, respectando 

en ocasións as 

convencións e as normas 

de cortesía. 

que resalta os aspectos 

que lle resultan 

importantes, non sempre 

respectando as 

convencións e as normas 

de cortesía. 

información e 

opinións sinxelas e 

nos que resalta os 

aspectos que lle 

resultan 

importantes, 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

Escribe correspondencia 

persoal e participa en 

foros, blogs e chats nos 

que describe 

experiencias, impresións 

e sentimentos. 

As veces escribe 

correspondencia persoal 

e participa en foros, 

blogs e chats nos que 

describe (en certas 

ocasións) experiencias, 

impresións e 

sentimentos. 

Non sempre escribe 

correspondencia persoal 

e participa en foros, 

blogs e chats nos que 

describe (con 

dificultade) 

experiencias, impresións 

e sentimentos. 

Non escribe 

correspondencia 

persoal e participa 

en foros, blogs e 

chats nos que 

describe 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos. 

Completa un 

cuestionario detallado 

con información persoal, 

educativa ou laboral. 

En ocasións consegue 

completar un 

cuestionario detallado 

con información persoal, 

educativa ou laboral. 

Non sempre consegue 

completar un 

cuestionario detallado 

con información persoal, 

educativa ou laboral. 

Non completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

persoal, educativa 

ou laboral. 

Escribe o seu currículo 

en formato electrónico, 

seguindo, por exemplo, 

o modelo Europass. 

Escribe, con dificultade, 

o seu currículo en 

formato electrónico, 

seguindo, por exemplo, 

o modelo Europass. 

Non sempre pode 

escribir, o seu currículo 

en formato electrónico, 

seguindo, por exemplo, 

o modelo Europass. 

Non escribe o seu 

currículo en 

formato electrónico, 

seguindo, por 

exemplo, o modelo 

Europass. 

Toma notas con 

información sinxela e 

relevante sobre asuntos 

habituais e aspectos 

concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional. 

En ocasións toma notas 

con información sinxela 

e relevante sobre asuntos 

habituais e aspectos 

concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional. 

Non sempre consegue 

tomar notas con 

información sinxela e 

relevante sobre asuntos 

habituais e aspectos 

concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional. 

Non toma notas con 

información sinxela 

e relevante sobre 

asuntos habituais e 

aspectos concretos 

nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional. 

Fai unha presentación 

dos textos escritos, en 

soporte impreso e 

dixital, utilizando as 

convencións ortográficas 

e os signos de 

puntuación. 

As veces consegue facer 

unha presentación dos 

textos escritos, en 

soporte impreso e 

dixital, utilizando as 

convencións ortográficas 

e os signos de 

puntuación. 

Non sempre consegue 

unha presentación dos 

textos escritos, en 

soporte impreso e 

dixital, utilizando as 

convencións ortográficas 

e os signos de 

puntuación. 

Non fai unha 

presentación dos 

textos escritos, en 

soporte impreso e 

dixital, utilizando as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

Exprésase cunha 

pronunciación clara, 

As veces exprésase 

cunha pronunciación 

Non sempre exprésase 

cunha pronunciación 

Non exprésase 

cunha 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue 

totalmente 

Conségueo con 

dificultade 

Non o consegue 

aceptable e 

comprensible, e utiliza 

os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña 

que repetir algunha vez. 

clara, aceptable e 

comprensible, e utiliza 

algúns dos esquemas 

fonolóxicos básicos, 

aínda que teña que 

repetir algunha vez. 

clara, aceptable e 

comprensible, e utiliza, 

en certas ocasións, os 

esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña 

que repetir algunha vez. 

pronunciación clara, 

aceptable e 

comprensible, e non 

utiliza os esquemas 

fonolóxicos básicos, 

aínda que teña que 

repetir algunha vez. 

Produce textos escritos 

en diferentes soportes, 

sen erros ortográficos e 

de puntuación, e utiliza 

o corrector informático 

para detectar e corrixir 

erros. 

Produce textos escritos 

en diferentes soportes, 

con algúns erros 

ortográficos e de 

puntuación, e utiliza as 

veces o corrector 

informático para detectar 

e corrixir erros. 

Non sempre produce 

textos escritos en 

diferentes soportes, sen 

erros ortográficos e de 

puntuación, e utiliza (en 

certas ocasións) o 

corrector informático 

para detectar e corrixir 

erros. 

Non produce textos 

escritos en 

diferentes soportes, 

sen erros 

ortográficos e de 

puntuación, e non 

utiliza o corrector 

informático para 

detectar e corrixir 

erros. 

Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir durante 

unha viaxe, e sabe 

solicitar axuda ou 

explicacións, e facer 

unha reclamación de 

xeito sinxelo. 

En ocasións, 

desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir durante 

unha viaxe e, as veces, 

sabe solicitar axuda ou 

explicacións, e facer 

unha reclamación de 

xeito sinxelo. 

Non sempre se 

desenvolve 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir durante 

unha viaxe e, en certas 

ocasións, sabe solicitar 

axuda ou explicacións, e 

facer unha reclamación 

de xeito sinxelo. 

Non se desenvolve 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir 

durante unha viaxe, 

e non sabe solicitar 

axuda ou 

explicacións, e 

facer unha 

reclamación de 

xeito sinxelo. 

Recoñece os elementos 

culturais máis relevantes 

dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, 

abordando con eficacia a 

resolución de 

malentendidos 

interculturais. 

Recoñece as veces os 

elementos culturais máis 

relevantes dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira abordando, 

en parte, a resolución de 

malentendidos 

interculturais. 

Non sempre recoñece os 

elementos culturais máis 

relevantes dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira abordando, 

en certas ocasións, a 

resolución de 

malentendidos 

interculturais. 

Non recoñece os 

elementos culturais 

máis relevantes dos 

países onde se fala a 

lingua estranxeira, e 

non aborda con 

eficacia a 

resolución de 

malentendidos 

interculturais. 

Comprende e utiliza con 

corrección suficiente os 

recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e 

frases feitas sinxelas e 

habituais da comunidade 

lingüística 

correspondente á lingua 

meta. 

As veces comprende e 

utiliza con corrección 

suficiente os recursos 

lingüísticos propios do 

seu nivel, e frases feitas 

sinxelas e habituais da 

comunidade lingüística 

correspondente á lingua 

meta. 

Non sempre comprende 

e utiliza con corrección 

suficiente os recursos 

lingüísticos propios do 

seu nivel, e frases feitas 

sinxelas e habituais da 

comunidade lingüística 

correspondente á lingua 

meta. 

Non comprende e 

non utiliza con 

corrección 

suficiente os 

recursos 

lingüísticos propios 

do seu nivel, e 

frases feitas 

sinxelas e habituais 

da comunidade 

lingüística 

correspondente á 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue 

totalmente 

Conségueo con 

dificultade 

Non o consegue 

lingua meta. 

Comprende e utiliza un 

léxico rico e variado, o 

que implica, o emprego 

de sinónimos de uso 

máis frecuente. 

As veces comprende e 

utiliza un léxico rico e 

variado, o que implica, o 

emprego de sinónimos 

de uso máis frecuente. 

Non sempre comprende 

e utiliza un léxico rico e 

variado, o que implica, o 

emprego de sinónimos 

de uso máis frecuente. 

Non comprende e 

non utiliza un 

léxico rico e 

variado, o que 

implica, o emprego 

de sinónimos de uso 

máis frecuente. 

Participa en proxectos 

(elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, etc.) nos 

que se utilizan varias 

linguas;  e valora as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

As veces participa en 

proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, 

folletos, carteis, etc.) nos 

que se utilizan varias 

linguas; e valora (en 

certas ocasións) as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

Non sempre participa en 

proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, 

folletos, carteis, etc.) nos 

que se utilizan varias 

linguas;  e as veces 

valora as competencias 

que posúe como persoa 

plurilingüe. 

Non participa en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

etc.) nos que se 

utilizan varias 

linguas;  e non 

valora as 

competencias que 

posúe como persoa 

plurilingüe. 

 

7. Elementos transversais 

 

Dentro das posibilidades que ofrece o ensino dunha lingua estranxeira Way to English  4 ofrece, a través do seu 

contido, a selección dos seus temas, textos e situacións de interacción entre alumnos, oportunidades para 

introducir aspectos dos elementos transversais ao longo do proxecto. Os elementos transversais que se 

desenvolven a continuación aprécianse de maneira integrada nos textos, ilustracións e actividades de Way to 

English  4 (ver a secuencia das unidades e as rúbricas de avaliación por estándares de aprendizaxe). 

 

Na Ensinanza Secundaria Obrigatoria, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada 

etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

disciplinas. 

 

As Administracións educativas promoverán 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. As 

Administracións educativas promoverán a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos 

os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que alicerzan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes 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.  

A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra 

as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de      calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, 

incluído o estudo do Holocausto       xudeu como feito histórico.  

Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso 

e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas do inadecuado emprego das 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 
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Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á adquisición de competencias para a 

creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e 

do respecto ao emprendedor e ao empresario, así como da ética empresarial. As Administracións educativas 

fomentarán 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. 

 

As Administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte 

do comportamento xuvenil. Para estes efectos, as devanditas Administracións promoverán a práctica diaria de 

deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a xornada escolar, nos termos e condicións 

que, seguindo as recomendacións dos organismos competentes, garantan un desenvolvemento adecuado para 

favorecer unha vida activa, saudábel e autónoma. O deseño, coordinación e supervisión das medidas que para 

estes efectos se adopten no centro educativo serán asumidos polo profesorado con cualificación ou 

especialización adecuada nestes ámbitos. 

 

No ámbito da educación e a seguridade vial, as Administracións educativas incorporarán elementos curriculares 

e promoverán accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o 

alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de 

bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de 

tráfico e as súas secuelas. 

 

8. Secuenciación das unidades didácticas 

 

 

 

UNIDADE Getting Started 

 

a) Obxectivos 

 

Repasar o vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a 

comida, e os adxectivos relacionados coa comida e o mundo animal. 

Repasar os seguintes puntos gramaticais: contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past 

Simple e o Past Continuous, os cuantificadores e os determinantes, e a comparación dos adxectivos e os 

adverbios. 

Intercambiar información persoal. 

Utilizar a linguaxe da clase. 

Pronuncia do vocabulario da unidade. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Repaso de vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a 

comida, os adxectivos relacionados coa comida e co mundo animal. 

 

Grammar 

Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e o Past Continuous, os 

cuantificadores, os determinantes e a comparación dos adxectivos e os adverbios. 

Tip!: uso do Present Simple con valor de futuro para falar de horarios. 

 

Speaking 

Uso de fórmulas para intercambiar información persoal e da linguaxe da clase de forma axeitada. 

Tip!: pronomes reflexivos. 

 

c) Competencias clave 
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Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5, Language Builder, LB, páxs. 4-5: repaso de vocabulario relacionado cos lugares da 

cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a comida, os adxectivos relacionados coa comida e co 

mundo animal. 

- Grammar, SB, páxs. 6-7: contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e o 

Past Continuous, os cuantificadores, os determinantes e a comparación dos adxectivos e os adverbios. 

- Speaking, SB, páx. 8: uso de fórmulas para intercambiar información persoal e da linguaxe da clase de forma 

axeitada. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5: interese por coñecer información sobre lugares de interese turístico en distintas 

cidades do mundo, e sobre as comidas e o mundo animal. 

- Grammar, SB, páxs. 6-7: interese por coñecer información variada. 

 

Competencia dixital: 

- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á unidade de introdución. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade de 

introdución e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team 

Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización do exame diagnóstico e as follas de revisión. 

 

Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and Me, WB, páx. 

128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-131 e Language Builder, LB, 

páxs. 4-5: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 8: coñecemento das formas regradas de comunicación en inglés para utilizalas en 

situacións de comunicación axeitadas ao entorno escolar; importancia dunha actitude respectuosa cara ao 

profesor/a, aos compañeiros/as ás rutinas da clase. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Student Learning Record, WB, páx. 126: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da motivación persoal 

dos alumnos/as cara á lingua. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5: interese por coñecer información sobre lugares de interese turístico doutros países. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- O mundo animal: os animais e as partes do corpo dos animais. 

 

Xeografía e Historia: 

- Os lugares da cidade. 

- A localización de lugares de interese turístico no mundo. 

 

Valores Éticos: 

- Respecto cara aos demais e cara a si mesmos á hora de intercambiar información persoal. 

 

Lingua e Literatura: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. 

- Contraste entre o Past Simple e o Past Continuous. 

- Os cuantificadores e os determinantes. 

- A comparación dos adxectivos e os adverbios. 

- Fórmulas lingüísticas para intercambiar información persoal. 

UNIDADE 1: Taking Risks 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender o vocabulario relacionado cos deportes de risco e os adxectivos que se utilizan para describir distintas 

experiencias. 

Utilizar axeitadamente be going to, will, o Present Simple con valor de futuro e o Future Continuous. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un folleto sobre o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit e as 

consecuencias deste, unha reportaxe sobre os perigos que supón ser correspondente de guerra, unhas descricións 

de persoas recoñecidas porque correron riscos e un texto sobre os peores incendios da historia. 

Escoitar de xeito comprensivo unha conversa sobre un festival de deportes de risco e unha entrevista. 

Falar sobre plans relacionados con actividades de risco que se presentan nun dos exercicios da unidade; falar de 

tres cousas que farán dous compañeiros/as á mesma hora do día e facer unha entrevista a un compañeiro/a. 

Escribir unha reportaxe sobre unha persoa que admiren prestando atención aos conectores causais e deefecto na 

oración inglesa. 

Pronunciar a forma débil e forte das palabras e os sons /ɪ/ e /e/, e a entoación de will en respostas curtas e 

afirmativas ou negativas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado co risco e o perigo. 

Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Grammar 

Uso do futuro con be going to para falar de plans e con will para falar de predicións, decisións espontáneas e 

promesas, e do Present Simple con valor de futuro para falar de horarios. 

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para falar sobre plans mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

Reading 

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

Realización de diferentes exercicios sobre o contido do texto. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa sobre un festival. 

Realización de varios exercicios para contestar preguntas sobre o contido da conversa. 

Tip!: diferenza de uso entre high e tall. 

 

Grammar 

Uso do Future Continuous para falar de accións que estarán transcorrendo nun momento dado do futuro. 

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

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para falar de tres actividades que farán dos compañeiros/as á mesma hora do día 

mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

Adxectivos para describir distintas experiencias. 
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Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha entrevista para o xornal escolar. 

Comprensión oral dunha segunda entrevista. 

Realización de exercicios relacionados co contido das entrevistas. 

 

Pronunciation 

Entoación de will en respostas curtas e afirmativas ou negativas. 

Pronuncia correcta de sons de especial dificultade: /ɪ/ e /e/. 

 

Focus on Functional Language 

Uso da linguaxe utilizada para facer unha entrevista. 

 

Speaking 

Entrevista a un compañeiro/a para que fale de si mesmo/a. 

 

Writing 

Análise da estrutura do contido un texto descritivo. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir a unha persoa: conectores causais e consecutivos. 

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

Tip!: os diferentes significados da palabra since. 

Task!: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados na sección. 

 

CLIL: On the Front Line 

Comprensión dun artigo sobre os correspondentes de guerra. 

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

contidos. 

IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: Giving Warnings 

Vocabulario e expresións típicas relacionadas co perigo e os riscos. 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre situacións onde exista risco coas expresións vistas e a 

información que se dá. 

IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: Safety Instructions 

Comprensión oral das instrucións proporcionadas por un guía de descenso de ríos. 

Lectura e comprensión das instrucións de seguridade dunha tenda de alugueiro de buggies. 

Redacción, xunto cun compañeiro/a, das instrucións de seguridade dunha actividade deportiva. 

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita dun texto sobre incendios. 

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

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 10 e 14, Language Builder, LB, páxs. 6-7: vocabulario relacionado cos deportes de 

risco e os adxectivos que se utilizan para describir distintas experiencias. 

- Reading, SB, páxs. 12 e 17; Vocabulary, SB, páx. 14; sección Culture Magazine, páx. 132; WB, páx. 11: 

lectura e comprensión dun folleto sobre o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit e as consecuencias deste, 

unha reportaxe sobre os perigos que supón ser correspondente de guerra, unhas descricións de persoas 

recoñecidas porque tomaron riscos e un texto sobre os peores incendios da historia. Lectura dun texto sobre as 

características máis perigosas dalgúns deportes. 
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- Grammar, SB, páxs. 11 e 13: comunicarse empregando os tempos futuros con be going to e will, o Present 

Simple con valor de futuro e o Future Continuous. 

- Listening, SB, páxs. 13-14: comprensión dunha conversa sobre un festival de deportes de risco e dúas 

entrevistas.  

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15: participar en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar de plans, 

comparar actividades e facer unha entrevista. 

- Pronunciation, SB, páx. 15: Pronuncia correcta dos sons de especial dificultade /ɪ/ e /e/, e entoación de will en 

respostas curtas e afirmativas ou negativas. 

- Writing, SB, páx. 16; Way to English, SB, páx. 19, Your Way; páxs. 13 e 116 (Writing Plan): expresión escrita 

de reportaxes sobre persoas que admiren utilizando as expresións e vocabulario adecuados, e redacción de 

instruccións de seguridade sobre unha actividade deportiva.  

 

Competencia dixital: 

- Writing, SB, páx. 16: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e as súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 12; CLIL Media, SB, páx. 17: a prensa como fonte de información. Actitude crítica ante a 

información presentada. 

- Speaking, páxs. 11, 13 e 15, Grammar, SB, páxs. 11 e 13: respecto polas normas de conduta na clase en 

interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 1. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 1 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización dos exames correspondentes á unidade 1. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and Me, WB, páx. 

128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-131 e Language Builder, LB, 

páxs. 6-7: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15: mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións na aula. 

- Reading, páxs. 12, 17 e 132: respecto polas profesións que supoñen grandes perigos e polos deportes de risco. 

- Way to English, SB, páxs. 18-19: interese por aprender os significados de diferentes sinais e instrucións de 

seguridade. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Writing, SB, páx. 16: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos e orais a partir de modelos dados. 

- Reading, SB, páx. 12; Vocabulary, SB, páx. 14; Culture Magazine, SB, páx. 132: mostra do sentido crítico 

ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 116 (Writing Plan): desenvolvemento organizativo á hora de presentar 

un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 15: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 12; Vocabulary, SB, páx. 14: interese por coñecer distintos tipos de deportes de risco e 

persoas recoñecidas por facer este tipo de deportes. 

- Culture Magazine, SB, páx. 132: reflexión sobre os peores incendios da historia. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Persoas que practicaron deportes de risco ao longo dos tempos. 

- As profesións que supoñen altos riscos: os correspondentes de guerra. 

- Os peores incendios da historia. 

 

Valores Éticos: 

- Respecto polos deportes de risco. 

- Respecto cara ás profesións que supoñen perigos. 

- Reflexión sobre a importancia de non provocar un incendio. 

- Respecto pola sinalización. 

- Respecto polas opinións dos demais. 

 

Educación Física: 

- Deportes de risco: o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit. 

 

Lingua e Literatura: 

- Tempos futuros: be going to, will e Future Continuous. 

- Present Simple con valor de futuro para falar de horarios. 

- Fórmulas lingüísticas para falar sobre cousas que fixeran ou experimentaran algunha vez. 

- Fórmulas lingüísticas para debater novas. 

- Os conectores causais e de efecto. 

- Lectura da prensa e artigos de revistas para a obtención de novas. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

UNIDADE 2: Kings and Queens 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender o vocabulario relacionado coa realeza, o cine e a televisión. 

Utilizar correctamente as oracións especificativas e as oracións explicativas. 

Utilizar correctamente os compostos de some, any e no. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha crítica da serie de televisión Xogo de tronos, unha guía de 

televisión dun xornal, un texto sobre artistas con tratamento real e outro sobre os acordos matrimoniais nas 

familias reais. 

Escoitar de xeito comprensivo un debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos e unha crítica dunha 

película. 

Facer un concurso de preguntas e respostas, proporcionar información e falar de cine. 

Escribir unha crítica cinematográfica prestando atención ao uso dos conectores adversativos e á estrutura do 

texto. 

Identificar e producir os sons /s/, /k/ e /tʃ/ e practicar a entoación das preposicións en inglés. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa realeza. 

Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Relación de palabras do texto coas súas definicións. 

 

Grammar 

Oracións especificativas para falar sobre persoas ou cousas proporcionando información fundamental sobre os 

substantivos que fan referencia a estas. 

Compostos con some, any e no. 

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

Tip!: posibilidade de omitir os pronomes relativos who, which, that e when nas oracións especificativas. 

 

 



 

468 

 

 

 

Speaking 

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

Interacción oral co compañeiro/a para responder preguntas a xeito de concurso co vocabulario e a gramática 

aprendidos na unidade. 

 

Reading 

Lectura dunha crítica da serie de televisión Xogo de tronos.  

Realización de diferentes exercicios sobre o contido do texto. 

 

Listening 

Comprensión oral dun debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos. 

Realización de exercicios relacionados co debate que se escoitou anteriormente. 

 

Grammar 

Oracións explicativas para proporcionar información extra sobre algo ou alguén. 

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas en que se proporciona información mediante o emprego da gramática e do 

vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

Cine e televisión. 

Lectura dunha guía de televisión dun xornal. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha crítica de cine. 

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

 

Pronunciation 

Pronunciación correcta dos sons /s/, /k/ e /tʃ/. 

Preposicións acentuadas ao final da oración. 

Exercicios para practicar a pronuncia. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe sobre o cine e a televisión. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre unha película utilizando o vocabulario aprendido. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dunha crítica de cine. 

Linguaxe utilizada á hora de redactar unha crítica de cine: conectores adversativos. 

Preparación antes de escribir unha crítica de cine mediante a realización de varios exercicios. 

Task: produción dunha crítica de cine seguindo os pasos facilitados na sección. 

 

Culture: Pop Star Royalty 

Lectura dun texto sobre artistas británicos con tratamento real. 

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

contidos. 

IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: Meeting Friends 

Vocabulario e expresións típicas das conversas entre dúas persoas que queren concertar un encontro ou cita. 
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Práctica oral de conversas relacionadas coa concertación de citas ou encontros. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coa concertación de citas ou encontros 

utilizando as expresións dadas. 

IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: A Presentation 

Exercicios de relación de imaxes sobre o palacio de Buckingham. 

Comprensión oral dunha exposición sobre o palacio de Buckingham. 

Realización dunha exposición sobre un lugar. 

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita dun texto sobre os matrimonios reais. 

Realización de varios exercicios sobre o contido do texto. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26, Language Builder, LB, páxs. 8-9: vocabulario relacionado coa realeza, o cine e 

a televisión. 

- Reading, SB, páx. 24; Vocabulary, SB, páx. 26; Culture Pop Star Royalty, páx. 29; Culture Magazine, SB, 

páx. 133; WB, páx. 19: comprensión escrita da serie de televisión Xogo de tronos, unha guía de televisión dun 

xornal, un texto sobre artistas británicos con tratamento real e outro sobre os acordos matrimoniais nas familias 

reais. 

- Grammar, SB, páxs. 23 e 25: oracións especificativas para falar sobre persoas ou cousas proporcionando 

información fundamental sobre os substantivos que fan referencia a estas, compostos con some, any e no, e 

oracións explicativas para proporcionar información extra sobre algo ou alguén. 

- Listening, SB, páxs. 25-27: comprensión oral dun debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos e 

unha crítica dunha película.  

- Speaking, páxs. 23, 25 e 27: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para facer un concurso 

de preguntas e respostas, proporcionar información e falar de cine. 

- Pronunciation, SB, páx. 27: identificación e produción dos sons /s/, /k/ e /tʃ/; práctica da entoación das 

preposicións en inglés. 

- Writing, SB, páx. 28; WB, páxs. 21 e 117: expresión escrita de críticas cinematográficas prestando atención ao 

uso dos conectores adversativos e á estrutura do texto e utilizando as expresións e o vocabulario axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 22: interese por coñecer datos sobre a realeza en España e no Reino Unido. 

- Pronunciation, SB, páx. 27: interese por acentuar correctamente as preposicións en inglés ao final da frase. 

- Grammar, SB, páxs. 23 e 25: interese por facer un uso correcto das oracións especificativas, os compostos de 

some, any e no, e as oracións explicativas. 

- Way to English, SB, páxs. 30 e 31, Your Way: interese por aprender as fórmulas correctas para quedar e 

elaboración de presentacións. 

- Culture Magazine, SB, páx. 133: interese por coñecer os acordos matrimoniais nas familias reais. 

 

Competencia dixital: 

- Vocabulary, SB, páx. 26: competencia para consultar unha guía de televisión. 

- Writing, SB, páx. 28; Task: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 

uso da información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Grammar, SB, páxs. 23 e 25: respecto polas normas de conduta na clase en 

interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 2. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 2 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización dos exames correspondentes á unidade 2. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 2. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and Me, WB, pág. 

128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-131 e Language Builder, LB, 

páxs. 8-9: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páxs. 25-27; Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: mantemento dunha actitude construtiva e 

solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

- Culture Pop Star Royalty, SB, páx. 29: respecto pola información sobre artistas británicos co tratamento real.  

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: aprendizaxe e práctica das fórmulas utilizadas para facer un concurso de 

preguntas e respostas, proporcionar información e falar de cine. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Writing, SB, páx. 28; Task: uso da creatividade 

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

- Reading, SB, páx. 24; Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26; Culture Pop Star Royalty, páx. 29; Culture Magazine, 

SB, páx. 133: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 28; WB, páxs. 21 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 23: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26: competencia para facer un concurso de preguntas e respostas e ler de forma 

crítica unha guía de televisión. 

- Grammar, SB, páx. 23: datos sobre a Revolución Rusa. 

- Listening, SB, páxs. 25 e 27: competencia para aprender datos sobre distintos temas e opinar sobre eles. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: competencia para abrir debates sobre temas relacionados co cine e a 

televisión e opinar sobre eles, e para facer un concurso de preguntas e respostas. 

- Culture Magazine, SB, páx. 133: reflexión sobre os diferentes acordos matrimoniais que se dan nas familias 

reais. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Datos históricos sobre a realeza británica e a española. 

- A Revolución Rusa. 

- Os acordos matrimoniais nas familias reais. 

 

Valores Éticos: 

- Respecto pola realeza. 

- Respecto polas quendas de palabra e as opinións dos demais. 

 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

- Respecto polas diferentes obras artísticas relacionadas co cine e a televisión. 

 

Lingua e Literatura: 

- As oracións especificativas. 

- As oracións explicativas. 
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- Os compostos de some, any e no. 

- Os conectores adversativos. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

Tecnoloxía: 

- O cine e a televisión. 

- As guías de televisión. 

UNIDADE 3: It’s a Mystery! 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender o vocabulario relacionado cos misterios, os fenómenos naturais e os sobrenaturais. 

Utilizar correctamente o Present Perfect Simple, o Past Simple, o Past Perfect Simple e o used to. 

Ler de forma comprensiva e autónoma uns textos sobre misterios, un artigo sobre os nenos verdes de Woolpit, 

unhas descricións duns fenómenos naturais e sobrenaturais, un texto sobre nomes de personaxes literarios que 

pasaron á lingua inglesa e uns textos sobre desastres naturais. 

Escoitar de xeito comprensivo a un guía turístico falar sobre un misterio, e as presentacións dos traballos 

escolares de dous alumnos. 

Falar sobre as novas, inventar unha historia curta cun compañeiro/a e contala, e falar sobre un fenómeno 

estraño. 

Escribir unha historia prestando atención ao uso dos conectores de secuencia. 

Identificar e producir os sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado cos misterios. 

Comprensión de varios textos escritos sobre misterios. 

Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Procura de sinónimos nos textos. 

 

Grammar 

Uso do Present Perfect Simple para falar de accións que ocorreron nun período sen especificar o que son 

relevantes no presente e do Past Simple para falar de accións completadas nun período específico no pasado. 

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

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar de novas mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 

Reading 

Comprensión escrita dun artigo sobre un feito misterioso. 

Realización de diferentes tipos de exercicios sobre o contido do texto.  

 

Grammar 

Uso do Past Perfect Simple e do Past Simple para contar historias.  

Uso da expresión used to para falar de hábitos practicados no pasado. 

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Listening 

Comprensión oral da información que proporciona un guía. 

Realización de exercicios sobre o contido da información proporcionada polo guía. 

 

Speaking 

Práctica oral cun compañeiro/a para contar unha historia co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con fenómenos naturais e sobrenaturais. 
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Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral de presentacións de traballos escolares. 

Realización de varios exercicios sobre o contido das presentacións. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔ:/. 

 

Focus on Functional Language 

Preguntas e respostas sobre fenómenos estraños. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar de fenómenos estraños mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dunha historia. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha historia: conectores de secuencia. 

Preparación antes de escribir unha historia practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de 

varios exercicios. 

Task: produción dunha historia seguindo os pasos facilitados na sección. 

 

Culture: What’s in a Name? 

Comprensión dun artigo sobre nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua inglesa. 

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

contidos. 

IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: UK and US English 

Palabras distintas no inglés británico e americano. 

Comprensión oral de diálogos para diferenciar falantes ingleses e americanos. 

Práctica oral dos diálogos. 

IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: Online Posts 

Exercicio sobre as supersticións en diferentes partes do mundo. 

Exercicio con opinións en Internet sobre as supersticións. 

Expresión escrita dunha opinión en Internet sobre as supersticións. 

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de catro textos sobre fenómenos e desastres naturais. 

Realización de varios exercicios sobre o contido do texto. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 34 e 38; Language Builder, LB, páxs. 10-11: vocabulario relacionado cos misterios, os 

fenómenos naturais e os sobrenaturais. 

- Reading, SB, páx. 36; Vocabulary, SB, páxs. 34-38; sección Culture What’s in a Name?, SB, páx. 41; Culture 

Magazine, SB, páx. 134; WB, páx. 27: comprensión escrita duns textos sobre misterios, un artigo sobre os nenos 

verdes de Woolpit, unhas descricións duns fenómenos naturais e sobrenaturais, un artigo sobre nomes de 

personaxes literarios que pasaron á lingua inglesa e uns textos sobre diferentes desastres naturais. 

- Grammar, SB, páxs. 35-37: uso do Present Perfect Simple, o Past Simple, o Past Perfect Simple, o Past Simple 

e a expresión used to. 
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- Listening, SB, páxs. 37-39: comprensión oral dunha charla dun guía turístico sobre un misterio e das 

presentacións dos traballos escolares de dous alumnos.  

- Speaking, SB, páxs. 35, 37, 39; Way to English, SB, páx. 41: participación en conversas co compañeiro/a para 

falar sobre noticias, inventar unha historia curta cun compañeiro/a e contala, e falar sobre un fenómeno estraño. 

Práctica duns diálogos cambiando o léxico de inglés británico a americano e viceversa. 

- Pronunciation, SB, páx. 39: pronuncia dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/. 

- Writing, SB, páx. 40; Way to English, SB, 43; WB, páxs. 29 e 118 (Writing Plan): expresión escrita de 

historias utilizando as expresións e o vocabulario axeitados, e de opinións online. 

Competencia dixital: 

- Writing, SB, páx. 40: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Grammar, SB, páxs. 35 e 37: respecto polas normas de conduta na clase en 

interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 3. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 3 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización dos exames correspondentes á unidade 3. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and Me, WB, páx. 

128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-131 e Language Builder, LB, 

páxs. 10-11: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39: mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se 

presenta e ante as interaccións na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Writing, SB, páx. 40: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos e orais a partir de modelos dados. Desenvolvemento organizativo á hora de presentar un traballo escrito. 

- Vocabulary, SB, páxs. 34 e 38; Reading, SB, páx. 36; Culture What’s in a Name, SB, páx. 41; Culture 

Magazine, SB, páx. 134: mostra do sentido crítico ante as informacións que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 40; WB, páxs. 29 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 31: mostra de autonomía á hora de valorar el nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 34: interese por coñecer datos sobre acontecementos misteriosos, fenómenos naturais e 

sobrenaturais. 

- Culture Magazine, SB, páx. 134: interese por coñecer datos sobre distintos desastres naturais e reflexión sobre 

eles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Os desastres naturais. 

 

Xeografía e Historia: 

- Os desastres naturais típicos en diferentes rexións do mundo. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Os diferentes sucesos estraños que tiveron lugar en distintos lugares do mundo ao longo dos anos. 

 

Valores Éticos: 

- Reflexión sobre os motivos polos que se producen os diferentes fenómenos e sobre como afectan estes á 

sociedade. 

- Respecto polas quendas de fala na clase. 

- Respecto polas opinións dos demais. 

 

Física e Química: 

- Os fenómenos naturais, que se poden explicar a través da física e a química, fronte aos sobrenaturais. 

 

Lingua e Literatura: 

- O Present Perfect Simple. 

- O Past Simple. 

- O Past Perfect Simple. 

- A expresión used to. 

- Os conectores de secuencia. 

- Nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua como substantivos. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

Lingua Estranxeira: 

- As diferenzas entre o inglés británico e o americano 
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UNIDADE 4: Living Together 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade. 

Utilizar axeitadamente o primeiro, segundo e terceiro condicional, o condicional cero e as oracións 

temporais. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha infografía sobre as formigas, e un texto sobre organizacións que 

loitan contra o acoso escolar. 

Escoitar de xeito comprensivo un quiz sobre animais e un programa de radio sobre varios problemas 

nunha cidade. 

Comparar comportamentos, desculparse, falar sobre problemas e solucións. 

Presentarse a unha entrevista para traballar como voluntario/a. 

Expresar gustos e preferencias. 

Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención ao uso da linguaxe formal. 

Identificar e producir o sons  /g/ e /dʒ/, e aprender palabras que conteñen letras mudas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario sobre interacción social. 

Exercicios para practicar o vocabulario sobre interacción social. 

 

Grammar 

Uso do primeiro condicional para falar de situacións que se darán ou non no futuro segundo se cumpra ou 

non unha condición, do condicional cero para describir verdades universais e das oracións temporais para 

falar de acontecementos futuros e declaracións xerais.  

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio.  

 

Speaking 

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

Interacción oral co compañeiro/a para comparar formas de comportamento. 

 

Reading 

Lectura dunha infografía sobre as formigas. 

 Realización de diferentes exercicios sobre o contido do texto. 

 

Listening 

Comprensión oral da descrición de varios animais. 

Realización de exercicios sobre o contido do audio. 

 

Grammar 

Uso do segundo condicional para falar de situacións hipotéticas e prestar consello, e do terceiro condicional 

para falar de algo que non pode pasar porque a oportunidade se perdeu.  

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

Tip!: uso de modais diferentes de will e would ao utilizar os condicionais. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para falar de accións polas que se expresa arrepentimento mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

Vocabulario sobre a vida na cidade. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Relación de palabras do texto coas súas definicións. 

 

Listening 
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Comprensión oral dun programa de radio. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o programa de radio. 

 

Pronunciation 

Pronuncia axeitada dos sons /dʒ/ e /g/. 

Palabras con letras mudas. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe sobre a vida na cidade utilizada. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar sobre problemas e solucións mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico en que se fala dun problema. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de redactar un correo electrónico formal en que se fala dun 

problema: linguaxe formal. 

Preparación antes de escribir un correo electrónico en que se fala dun problema practicando a estrutura e a 

linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

Task: produción dun correo electrónico formal en que se fala dun problema seguindo os pasos facilitados na 

sección. 

 

CLIL: Let’s Fight Back 

Comprensión dun texto escrito sobre organizacións que loitan contra o acoso escolar. 

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

comprenderon os contidos. 

IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: Interviewing 

Comprensión oral das preguntas realizadas por un orientador nunha entrevista. 

Vocabulario e expresións típicas das entrevistas cun orientador. 

Práctica oral de entrevistas típicas cun orientador empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar entrevistas típicas cun orientador utilizando as expresións 

vistas e a información que se dá. 

IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: A Questionnaire 

Lectura e comprensión escrita de anuncios para facer un voluntariado. 

Comprensión oral dun diálogo sobre un voluntariado. 

Completar un cuestionario para facer un voluntariado. 

 

Language Summary 

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

unidade. 

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita dun texto sobre a gastronomía de Londres. 

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

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

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

interaccións sociais e a vida na cidade.  

- Listening, SB, páxs. 53 e 54; Way to English, SB, páx. 58 e 59; Listening, WB, páx. 35, exs. 3-4: 

comprensión oral dun quiz sobre animais, un programa de radio sobre problemas na cidade e unha entrevista 

de traballo e un diálogo. 
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- Grammar, SB, páxs. 51, 53 e 60: o primeiro, segundo e terceiro condicional, o condicional cero e as 

oracións temporais. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Way to English, SB, páx. 58: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para comparar comportamentos, pedir desculpas, falar sobre problemas e solucións, e facer 

unha entrevista de traballo.  

- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 57; Culture Magazine, SB, páx. 135; Reading, WB, páx. 35, exs. 1-

2: comprensión escrita dunha infografía sobre as formigas, un texto sobre organizacións que loitan contra o 

acoso escolar e uns textos sobre a gastronomía de Londres. 

- Pronunciation, SB, páx. 55: pronuncia dos sons /g/ e /dʒ/. Palabras con letras mudas. 

- Writing, SB, páx. 56; Way to English, SB, páx. 59, Your Way; Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing 

Plan): expresión escrita dun correo electrónico sobre algún problema utilizando as expresións e vocabulario 

axeitados e completar un cuestionario. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

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

interaccións sociais e a vida na cidade. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55: comparar comportamentos, pedir desculpas e falar sobre problemas e 

solucións. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 57; Culture Magazine, SB, páx. 135; Reading, WB, páx. 35, exs. 1-

2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 

fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Way to English, SB, páx. 58: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 56; Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, 

responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas fontes. 

- Way to English, SB, páx. 58: actitude crítica ante a información sobre como facer unha entrevista de 

traballo. 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 4. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 4 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 4. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 38-39; Self-Evaluation, WB, páxs. 39 e 130; Language Builder, WB, 

páxs. 12-13: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páx. 50: respecto polas diferentes formas de interacción social. 

- Culture Magazine, SB, páx. 135: respecto polos hábitos alimentarios doutras culturas. 

- Way to English, SB, páxs. 58: aprendizaxe e práctica das fórmulas para realizar unha entrevista de traballo. 

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

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Way to English, SB, páx. 58: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 51; Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 57; Culture Magazine, SB, páx. 135: mostra 

de sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Writing, SB, páx. 56 (Task); Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

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

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 39 e 130: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, páxs. 50 e 54: interese por coñecer como é a vida na cidade en diferentes países e como se 

interactúa. 

- Culture Magazine, SB, páx. 135: interese por coñecer datos relacionados coa gastronomía doutras cidades. 

- Grammar, SB, páx. 51, exs. 6 e 7: datos interesantes sobre os sentineleses, unha tribo da illa Sentinel do 

Norte. 

- Reading, WB, páx. 35: forma de vida das formigas. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía 

- Forma de vida das formigas e outros animais. 

 

Xeografía e Historia: 

- A tribo dos sentineleses. 

 

Valores Éticos: 

- Interaccións sociais e vida na cidade. 

- O voluntariado. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as 

de clase. 

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

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- O condicional cero. 

- As oracións temporais. 

- A linguaxe formal. 

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

UNIDADE 5: Made for You 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coa mercadotecnia e coas compras. 

Utilizar a pasiva en presente, pasado e futuro. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web con información para consumidores e un texto 

sobre a historia do diñeiro. 

Escoitar e comprender unha nova sobre o Día do Solteiro e unha conversa nunha tenda. 

Describir un produto, falar sobre o futuro e tomar unha decisión. 

Falar sobre algo para comprar ou vender. 

Escribir un artigo de opinión sobre as compras online ou en tenda, prestando atención ao uso da pasiva. 

Identificar e producir os sons /tʃ/, /ʃ/ e /dʒ/ e diferenciación de pronuncia dunha mesma palabra segundo 

actúe como substantivo ou verbo. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario sobre mercadotecnia. 

Comprensión das diferentes opinións escritas expresadas. 
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Exercicios para practicar o vocabulario presentado. 

Tip!: diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e americano. 

 

Grammar 

Uso da pasiva en presente e pasado para centrarse na acción e non na persoa que actúa en situacións de 

compravenda. 

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para describir un produto visto nun anuncio mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

 

Reading 

Lectura dun artigo dixital que alerta aos consumidores sobre varios aspectos.  

Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do texto.  

 

Listening 

Comprensión oral dunha nova sobre o Día do Solteiro. 

Realización de exercicios sobre o contido da nova.  

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /tʃ/, /ʃ/ e /dʒ/, e diferenciación de pronuncia dunha mesma palabra segundo 

actúe como substantivo ou verbo. 

Diferenciación de pronunciación dunha mesma palabra segundo actúe como substantivo ou verbo. 

 

Focus on Functional Language 

Diálogo con expresións relacionadas coas compras. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas actuando como cliente/a e persoal dunha tenda mediante o emprego da gramática 

e o vocabulario vistos. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun texto en que se expresa unha opinión. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto en que se expresa unha opinión: expresións 

para ofrecer unha opinión, como in my opinion, etc. 

Preparación antes de escribir un texto en que se expresa unha opinión practicando a estrutura e  linguaxe 

típicas mediante a realización de varios exercicios. 

Task: produción dun texto para expresar unha opinión seguindo os pasos facilitados na sección.  

 

CLIL: The Money in Our Pocket 

Comprensión dun texto sobre a historia do diñeiro. 

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

comprenderon os contidos. 

IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido.  

 

Way to English: Buying and Selling 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas sobre a mercadotecnia e as compras. 

Práctica oral de conversas relacionadas coa mercadotecnia e as compras empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas sobre mercadotecnia e compras coas expresións 

vistas e a información que se dá. 

IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: Messaging 

Lectura e comprensión de SMS en que se anuncian diferentes produtos. 

Exercicio sobre as abreviaturas utilizadas nos anuncios publicitarios. 
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Redacción dun SMS con contido publicitario. 

 

Language Summary 

Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita dun texto sobre o Black Friday. 

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

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 62, 66 e 72; Language Builder, WB, páxs. 14-15: uso de vocabulario relacionado 

coa mercadotecnia e as compras.Tip!, SB, páx. 62: diferenzas entre as palabras ad e advert.  

- Listening, SB, páxs. 65 e 67; CLIL, SB, páx. 69; Listening, WB, páx. 43, exs. 3-4: comprensión oral de 

unha nova sobre o Día do Solteiro, unha conversa nunha tenda e un programa de radio en que se fala sobre 

como gastan o diñeiro os británicos. 

- Grammar, SB, páxs. 63, 65 e 72: uso da pasiva en presente, pasado e futuro. 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Way to English, SB, páx. 70: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para describir un produto, falar sobre o futuro, tomar decisións, e vender ou comprar un 

produto.  

- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 69; Culture Magazine, SB, páx. 136; Reading, WB, páx. 43, exs. 1-

2: comprensión escrita dunha páxina web para consumidores, un texto sobre a historia do diñeiro, un texto 

sobre o Black Friday e unha páxina web sobre o tipo de mercado car boot sale. 

- Pronunciation, SB, páx. 67: pronuncia correcta dos sons /tʃ/, /ʃ/ e /dʒ/ e diferenciación de pronuncia dunha 

mesma palabra segundo actúe como substantivo ou verbo. 

- Writing, SB, páx. 68; Way to English, SB, páx. 71, Your Way; Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing 

Plan): expresión escrita dun artigo de opinión sobre as compras online e outro sobre a venda de aperitivos 

pouco saudábeis nos supermercados, e dun SMS con contido publicitario. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- CLIL, SB, páx. 69: historia do diñeiro. 

- Vocabulary, SB, páx. 62: a mercadotecnia e a publicidade, e como afectan á nosa economía. 

- Reading, SB, páx. 64: publicidade enganosa e alertas a consumidores. 

- Vocabulary, SB, páx. 66; Listening, SB, páx. 66; Way to English, SB, páx. 70: diferentes métodos de 

compra e venda de produtos, tanto online como en tenda. 

- Culture Magazine, SB, páx. 136: obsesión polas compras. 

 

 

Competencia dixital: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Way to English, SB, páx. 70: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 69; Culture Magazine, SB, páx. 136: Reading, WB, páx. 43, exs. 1-

2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 

fontes. 

- Reading, SB, páx. 64: lectura e uso de páxinas web. 

- Writing, SB, páx. 68; Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, 

responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas fontes. 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 5. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 5 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 5. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 46-47; Self-Evaluation, WB, páxs. 47 e 131; Language Builder, WB, 

páxs. 14-15: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

-Listening, SB, páxs. 65 e 67; Speaking, SB, páxs. 65 e 67: tolerancia e respecto polas intencións e plans dos 

demais. 

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

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Way to English, SB, páx. 70: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 63; Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 69; Culture Magazine, SB, páx. 136: mostra 

do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 68 (Task); Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

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

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 47 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 62; Grammar, SB, páx. 63, ex. 5: a mercadotecnia e o deseño de anuncios e de todo 

tipo de publicidade. 

- CLIL, SB, páx. 69: a historia do diñeiro. 

- Culture Magazine, SB, páx. 136: outras formas e costumes de consumo, como o Black Friday. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Historia do diñeiro. 

 

Valores Éticos: 

- A publicidade enganosa e subliminar. 

- Fórmulas axeitadas para comprar nunha tenda. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara os compañeiros/as 

de clase. 

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

 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

- A creación de publicidade e anuncios. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- Internet como ferramenta para o comercio e a mercadotecnia 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- A  pasiva en presente, pasado e futuro. 

- Diferenzas entre as palabras ad e advert. 

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

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: 

- Economía e diñeiro. 
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Lingua Estranxeira: 

- Diferenzas entre o inglés británico e o americano. 

 

Tecnoloxía: 

- A compra e venda online a través do ordenador ou outros dispositivos. 

UNIDADE 6: Saving Our Planet 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado co medio ambiente e a reciclaxe. 

Utilizar correctamente o estilo indirecto e os verbos declarativos. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un informe sobre a limpeza do mar e un texto sobre as illas 

Galápagos. 

Escoitar e comprender unha entrevista radiofónica e unha enquisa sobre a reciclaxe. 

Dicir o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversa e facer unha enquisa. 

Frases que se utilizan ao chegar a un hotel. 

Escribir un post sobre unha viaxe, incluíndo conectores copulativos. 

Identificar e producir os sons /θ/, /ð/, /ʊ/ e /u:/. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado co medio natural. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Relación de palabras clave do texto coas súas definicións. 

 

Grammar 

Uso do estilo indirecto para reproducir o dito por outra persoa. 

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas utilizando o estilo indirecto mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

 

Reading 

Lectura dun texto sobre a contaminación marítima.  

Realización de diferentes exercicios sobre o contido do texto. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha entrevista na radio. 

Diferentes exercicios para demostrar a comprensión da información clave da entrevista na radio. 

 

Grammar 

Verbos declarativos: promise e enquire. 

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

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para reproducir unha conversa mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa reciclaxe. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Relación de palabras do texto coas súas definicións 

Tip!: uso das palabras tin e can no inglés británico e americano. 
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Listening 

Comprensión oral dunha enquisa. 

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

 

Pronunciation 

Pronuncia axeitada dos sons /θ/, /ð/, /ʊ/ e /u:/. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada sobre a reciclaxe. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas realizando unha enquisa mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

Práctica oral analizando os datos da enquisa utilizando o estilo indirecto. 

 

Writing 

Análise da estrutura dos contidos dun comentario para expresar unha opinión sobre un lugar. 

Análise da linguaxe típica empregado á hora de escribir un comentario para expresar unha opinión sobre un 

lugar: conectores copulativos. 

Preparación antes de escribir un comentario para expresar unha opinión practicando a estrutura e a linguaxe 

típicas mediante a realización de varios exercicios. 

Task: produción dun comentario para expresar unha opinión seguindo os pasos facilitados na sección. 

 

CLIL: Galápagos – A Remote Paradise 

Lectura dun texto sobre as illas Galápagos. 

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

comprenderon os contidos. 

IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: Checking In at a Hotel 

Vocabulario e expresións típicas na recepción dun hotel. 

Práctica oral de conversas entre un hóspede e un recepcionista. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas entre un hóspede e un recepcionista coas 

expresións vistas. 

IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: Adverts 

Exercicios sobre anuncios de turismo ecolóxico escritos en medios dixitais. 

Redacción dun anuncio sobre turismo ecolóxico nunha páxina web. 

 

Language Summary 

Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita duns textos sobre enerxías renovábeis. 

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

Did You Know?: datos curiosos sobre a enerxía eólica. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

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

natural e a reciclaxe. 

- Listening, SB, páxs. 77 e 78; Listening, WB, páx. 51, exs. 3-4: comprensión oral dunha entrevista 

radiofónica sobre Islandia, unha enquisa sobre a reciclaxe e unha presentación sobre os efectos do 

quecemento global. 

- Grammar, SB, páxs. 75, 77 e 84: uso do estilo indirecto e os verbos declarativos.  
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- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Way English, SB, páx. 82: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para contar o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversa, facer unha enquisa e 

interactuar cando se chega a un hotel.  

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 81; Culture Magazine, SB, páx. 137; Reading, WB, páx. 51, exs. 1-

2: comprensión escrita dun informe sobre a polución da auga e a limpeza do mar, un texto sobre as illas 

Galápagos, uns textos sobre as enerxías renovábeis, e unha entrada de blog sobre a enerxía solar. 

- Pronunciation, SB, páx. 79: Pronuncia correcta dos sons /θ/, /ð/, /ʊ/ e /u:/. 

- Writing, SB, páx. 80; Way to English, SB, páx. 83, Your Way; WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): 

expresión escrita dun comentario sobre unha viaxe, un comentario sobre unha viaxe a Berlín e un anuncio 

sobre turismo ecolóxico nunha páxina web. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 74; Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 81: o medio natural e o seu coidado. 

- Vocabulary, SB, páx. 78; Speaking, SB, páx. 79: importancia da reciclaxe. 

- Culture Magazine, SB, páx. 137: as enerxías renovábeis. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 81; Culture Magazine, SB, páx. 137, Reading, WB, páx. 51, exs. 1-

2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 

fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Way to English, SB, páx. 82: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 80; Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, 

responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas fontes. 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 6. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 6 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 6. 

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

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 54-55; Self-Evaluation, WB, páxs. 55 e 131; Language Builder, WB, 

páxs. 16-17: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74 e 78; Grammar, SB, páx. 75; Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 81: reflexión 

sobre a importancia de coidar o medio ambiente e de reciclar. 

- Way to English, SB, páx. 82: aprendizaxe e práctica de fórmulas utilizadas cando se chega a un hotel. 

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

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Way to English, SB, páx. 82: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77; CLIL, SB, páx. 81; Culture Magazine, SB, páx. 137: mostra 

do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 80 (Task); Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

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

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 55 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro de los 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 
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Conciencia e expresións culturais: 

- Writing, SB, páx. 80: interese por coñecer información sobre outros países. 

- Did You Know?, SB, páxs. 76 e 137: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- O medio natural. 

- A contaminación. 

- A reciclaxe. 

- O quecemento global. 

- As enerxías renovábeis. 

 

Xeografía e Historia: 

- Os océanos e o seu coidado. 

- Islandia. 

- As illas Galápagos. 

 

Valores Éticos: 

- Celebración de Earth Day. 

- Coidado do medio natural. 

- Formulación e resolución de problemas do medio naturais. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as 

da clase. 

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

 

Física e Química: 

- As enerxías renovábeis. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua Castelá e Literatura: 

- O estilo indirecto. 

- Os verbos declarativos. 

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

 

Lingua Estranxeira: 

- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e americano. 

 

Tecnoloxía: 

- Uso dos blogs para encontrar ou compartir información sobre viaxes. 

UNIDADE 7: Be Healthy! 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coas partes do corpo e cos problemas de saúde. 

Utilizar axeitadamente os verbos modais. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo online sobre un mozo que quedou en coma tras un 

accidente de tráfico e un texto sobre as fobias. 

Escoitar e comprender unha conversa sobre tres atletas e outra sobre problemas de saúde. 

Especular, falar sobre a saúde e sobre imaxes. 

Ir ao médico. 

Escribir un correo electrónico informal, prestando atención ás fórmulas ou expresións de apertura e de 

peche. 

Identificar e producir o sons  /i:/ e / aɪ /. A acentuación dos modais na oración. 

 

b) Contidos didácticos 
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Vocabulary 

Vocabulario relacionado co corpo humano. 

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

comprenderon os contidos. 

 

Listening  

Comprensión oral dunha conversa de tres atletas na radio. 

Realización de varios exercicios para demostrar que se comprendeu o contido da conversa. 

 

Grammar 

Uso dos modais may e might para falar de posibilidade e de can, could e be able to para expresar capacidade 

e posibilidade. 

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

Tip!: o verbo allow para dar permiso. 

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para conxecturar sobre problemas de saúde mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

 

Reading 

Lectura dun artigo dixital sobre música e saúde.  

Exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

Tip!: uso de did en oracións afirmativas para mostrar énfase. 

 

Grammar 

Uso dos modais should para prestar consello, must, have to e need to para falar sobre unha obriga ou 

necesidade e mustn’t para expresar prohibición. 

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

Tip!: uso de needn’t na linguaxe formal. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para comentar problemas de saúde e prestar consellos mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con problemas de saúde. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral de diálogos nun colexio sobre problemas de saúde. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre os diálogos. 

 

Pronunciation 

Pronuncia axeitada dos sons /i:/ e /aɪ/. 

Entoación correcta de oracións con modais. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de problemas de saúde. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para conxecturar sobre o acontecido nas imaxes mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

 

Writing 

Análise da estrutura dun correo electrónico informal. 
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Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un correo electrónico informal: fórmulas informais 

de saúdo e despedida. 

Preparación antes de escribir correo electrónico mediante a realización de varios exercicios. 

Task: produción dun correo electrónico seguindo os pasos facilitados na sección. 

  

CLIL: An App for Phobias 

Comprensión escrita dun texto sobre una aplicación para combater fobias. 

Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave o texto e demostrar que se comprenderon 

os contidos. 

IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: Going to the Doctor 

Comprensión oral e vocabulario e expresións típicas do médico e o paciente nunha consulta. 

Práctica oral a modo de médico e paciente empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar unha conversa entre un médico e un paciente nunha 

consulta. 

IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: An E-mail 

Exercicios relacionados co envío e a solicitude de información a través dun correo electrónico. 

Redacción dun correo electrónico solicitando maior información. 

 

Language Summary 

Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita dun texto sobre os animais e a saúde. 

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

Did You Know?: datos curiosos sobre as melloras que causa nos nenos nadar con golfiños. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

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

partes do corpo e os problemas de saúde. 

- Listening, SB, páxs. 90 e 95; Listening, WB, páx. 59, exs. 3-4: comprensión oral dunha conversa sobre tres 

atletas, outra sobre problemas de saúde e outra sobre a medicina tradicional chinesa. 

- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e 100: os verbos modais may, might, can, could, be able to, should, must / have 

to / need to e mustn't. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Way to English, SB, páx. 98: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para facer especulacións, falar sobre a saúde, comentar imaxes e falar na consulta do médico. 

- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páx. 97; Culture Magazine, SB, páx. 138; Reading, WB, páx. 59, exs. 1-

2: comprensión escrita dun artigo online sobre a recuperación dun mozo tras un accidente de tráfico, un 

texto sobre fobias, uns textos sobre as terapias con animais, e un artigo sobre a homeopatía e a ciencia. 

- Pronunciation, SB, páx. 95: pronuncia dos sons do /i:/ e /aɪ/. A acentuación dos modais na frase. 

- Writing, SB, páx. 96; Way to English, SB, páx. 99, Your Way; Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing 

Plan): expresión escrita dun correo electrónico a un amigo/a para contarlle algunha novidade, outro para 

solicitar maior información e un correo electrónico a un amigo/a para contarlle a túa visita ao médico, 

utilizando as expresións e vocabulario axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90 e 94: coñecemento das partes do corpo e os problemas de saúde. 

- Speaking, SB, páxs. 91 e 93: especulacións sobre posíbeis problemas de saúde, preocuparse por eles e dar 

consellos para mellorar. 

- Way to English, SB, páx. 98: frases útiles que se usan nas visitas ao médico. 

- Reading, SB, páx. 97: interese por coñecer algunhas fobias. 

- Culture Magazine, SB, páx. 138: interese por coñecer as terapias con animais. 
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Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páx. 97; Culture Magazine, SB, páx. 138, Reading, WB, páx. 59, exs. 1-

2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 

fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Way to English, SB, páx. 98: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 96; Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, 

responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 92: uso responsábel e seguro de Internet á hora de ler artigos e buscar informacións. 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 7. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 7 e o 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 7. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 62-63; Self-Evaluation, WB, páxs. 63 e 131; Language Builder, WB, 

páxs. 18-19: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páx. 94; Listening, SB, páx. 95: responsabilidade á hora de coidar da propia saúde, por un 

mesmo e tamén polos demais. 

- Way to English, SB, páx. 98: aprendizaxe e práctica de fórmulas que se usan na visita ao médico. 

- CLIL, SB, páx. 97: respecto polas fobias e polas persoas que as sofren. 

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

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Way to English, SB, páx. 98: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Vocabulary, SB, páxs. 90 e 94; Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páx. 97; Culture Magazine, SB, páx. 138: 

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

- Writing, SB, páx. 96 (Task); Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

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

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 63 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Listening, SB, páx. 90: curiosidade por coñecer información sobre varios atletas. 

- Reading, SB, páx. 92: importancia da música como terapia alternativa para recuperarse tras un coma. 

- Did You Know?, SB, páx. 138: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- As partes do corpo. 

- A saúde. 

 

Valores Éticos: 

- A importancia de coidar da propia saúde. 
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- A doazón de órganos. 

- As terapias alternativas (música, animais…). 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as 

da clase. 

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

 

Educación Física: 

- Atletas que se recuperaron dalgún problema de saúde. 

 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

- Uso das novas tecnoloxías para facer tratamentos de saúde. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- Os verbos modais: may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to e mustn't. 

- Uso do verbo auxiliar did para enfatizar unha acción. 

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

 

Música: 

- A música como terapia para recuperarse dun coma. 

 

Tecnoloxía: 

- Envío de correos electrónicos informais. 

- Lectura de artigos online. 

UNIDADE 8: Making Sense 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado cos sentidos e os adxectivos descritivos. 

O uso do xerundio e o infinitivo. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha entrada de blog sobre viaxes especiais que se organizan para 

persoas cegas e un texto sobre a multiculturalidade de Londres. 

Escoitar de xeito comprensivo unha conversa sobre un experimento e un diálogo sobre unha experiencia. 

Falar sobre preferencias, sobre un mesmo e comentar unha experiencia. 

Pedir indicacións no metro. 

Escribir una descrición sobre unha experiencia, prestando atención ao uso de adxectivos e adverbios. 

Identificar e producir os sons /ʌ/, /æ/ e /u:/. A acentuación dos adverbios de cantidade na oración. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado cos sentidos. 

Exercicios para practicar o vocabulario dos sentidos. 

Relación de palabras do texto coas súas definicións. 

 

Grammar 

Uso do xerundio como suxeito da oración e tras certos verbos, preposicións e expresións, e do infinitivo tras 

certos verbos e adxectivos. 

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

Tip!: verbos que poden ir seguidos tanto de infinitivo coma de xerundio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para falar sobre os sentidos mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

 

Reading 

Lectura dunha entrada de blog sobre unha empresa turística para cegos.  
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Exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

 

Listening  

Comprensión oral dunha exposición sobre un experimento. 

Exercicios para demostrar a comprensión da información clave da exposición. 

 

Grammar 

Cambio de significado de certos verbos cando van seguidos de xerundio ou infinitivo. 

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

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar dun mesmo mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 

Vocabulary 

Adxectivos descritivos. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dun diálogo sobre unha experiencia. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o diálogo. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /ʌ/, /æ/ e /u:/. 

Patróns de acentuación dos adverbios de cantidade. 

 

Focus on Functional Language 

Uso de distintas expresións nun diálogo. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar sobre unha experiencia mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

   

Writing 

Análise da estrutura da descrición dunha experiencia. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha experiencia: adxectivos e adverbios para 

proporcionar unha descrición máis interesante. 

Preparación antes de escribir unha descrición dunha experiencia mediante a realización de varios exercicios. 

Task: descrición dunha experiencia seguindo os pasos facilitados na sección.. 

 

Culture: London – A Multicultural City 

Comprensión escrita dun texto acerca da multiculturalidade de Londres. 

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

comprenderon os contidos. 

IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido.  

 

Way to English: Giving Directions 

Vocabulario e expresións para se mover en metro. 

Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario e as expresións para se mover en metro. 

Interacción oral cun compañeiro/a utilizando o vocabulario e as expresións para se mover en metro. 

IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: A Web Page 

Exercicios relacionados cunha páxina web e comentarios online. 

Redacción dun anuncio sobre un museo para unha páxina web e de comentarios sobre el. 

 

Language Summary 

Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo de toda a 

unidade. 
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Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de tres textos sobre os sentidos. 

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

Did You Know?: datos curiosos sobre o sentido do gusto. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páx. 102, 106 e 112; Language Builder, WB, páxs. 20-21: vocabulario relacionado cos 

sentidos e os adxectivos descritivos. Tip!, SB, páx. 103: verbos que poden ir seguidos tanto de xerundio 

como de infinitivo.  

- Listening, SB, páxs. 105 e 107; Listening, WB, páx. 67, exs. 3-4: comprensión oral dunha conversa sobre 

un experimento, un diálogo sobre unha experiencia e unha entrevista radiofónica sobre a discoteca Sencity.  

- Grammar, SB, páxs. 103, 105 e 112: uso do xerundio e o infinitivo. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar 

sobre as preferencias, sobre un mesmo e comentar unha experiencia. Way to English, SB, páx. 110: 

fórmulas lingüísticas para pedir indicacións no metro. 

- Reading, SB, páx. 104; Culture, SB, páx. 109; Culture Magazine, SB, páx. 139; Reading, WB, páx. 67, 

exs. 1-2: comprensión escrita dunha entrada de blog sobre viaxes especiais para invidentes, un texto sobre a 

multiculturalidade de Londres, uns parágrafos sobre o gusto, a vista e o olfacto, e unha páxina web con 

comentarios de usuarios. 

- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia dos sons /ʌ/, /æ/ e /u:/. A acentuación dos adverbios de cantidade 

na oración.  

- Writing, SB, páx. 108; Way to English, SB, páx. 111, Your Way; Writing, WB, páxs. 69 e 123 (Writing 

Plan): expresión escrita dunha descrición sobre unha experiencia, un anuncio sobre un museo para unha 

páxina web, e outra descrición sobre unha experiencia no teu país. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 102; Speaking, SB, páx. 103; Culture Magazine, SB, páx. 139: os sentidos. 

- Reading, SB, páx. 104; Reading, WB, páx. 67: percepción do mundo para as persoas que lles falte algún 

sentido. 

- Way to English, SB, páx. 110: uso de fórmulas lingüísticas para pedir indicacións no metro. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 104; Reading, WB, páx. 67: os blogs e as páxinas webs. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co 

profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 108; Writing, WB, páxs. 69 e 123  (Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, 

responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Way to English, SB, páx. 110: actitude crítica ante a información sobre como pedir indicacións no metro. 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 8. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 8 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 8. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 70-71; Self-Evaluation, WB, páxs. 71 e 131; Language Builder, WB, 

páxs. 20-21: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páxs. 104; Reading, WB, páx. 67: respecto polas minusvalías das persoas. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Speaking, SB, páx. 107: falar sobre experiencias con respecto ás dos outros e respectando as quendas de 

palabra. 

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

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados.  

- Listening, SB, páxs. 105 e 107; Reading, SB, páx. 104; Grammar, SB, páx. 105; Vocabulary, SB, páxs. 

102 e 106; Culture, SB, páx. 109; Culture Magazine, SB, páx. 139: mostra do sentido crítico ante as 

informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 108 (Task); Writing, WB, páxs. 69 e 123 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á 

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

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 71 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do trabalo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 102: actividades diversas para persoas con algunha discapacidade. 

- Reading, SB, páx. 104: viaxes organizadas para persoas invidentes. 

- Way to English, SB, páx. 110: o uso do metro noutras cidades e como pedir indicacións. 

- Writing, SB, páx. 108: un mercado de comida en Pequín. 

- Culture Magazine, SB, páx. 139: interese por coñecer datos sobre os sentidos. 

- Grammar, WB, páx. 65, ex. 3: a linguaxe de signos. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Os sentidos. 

- As discapacidades. 

 

Xeografía e Historia: 

- As viaxes e actividades especiais para persoas con algunha minusvalía. 

- Diferenzas culturais e sociais respecto aos sentidos. 

- As viaxes. 

 

Valores Éticos: 

- Fórmulas axeitadas para pedir indicacións no metro. 

- Respecto polas persoas que teñen algunha minusvalía. 

- Respecto polas experiencias particulares de cada un/ha. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as 

da clase. 

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

 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

- O uso de Internet para comunicarse e procurar información. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- Os xerundios e os infinitivos. 

- Os adxectivos descritivos. 

- Os adverbios de cantidade. 

- Palabras que se confunden con facilidade en inglés. 

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

 

Tecnoloxía: 

- O blog e a páxina web. 

UNIDADE 9: Bridge to the Future 
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a) Obxectivos 

 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre o estrés escolar e outro sobre a preparación para o 

futuro, repasando todas as estratexias de lectura aprendidas durante o curso. 

Revisar todas as técnicas de word building traballadas en todas as unidades do libro: as collocations, os 

phrasal verbs, os sufixos e prefixos e as familias de palabras en inglés. 

Repasar a gramática aprendida: o Present Perfect Simple, o Past Perfect Simple, o Future Continuous, os 

verbos modais, os infinitivos e xerundios, as oracións de relativo, os condicionais, as oracións temporais, a 

pasiva e o estilo indirecto. 

Escoitar de xeito comprensivo unha gravación sobre tres alumnos/as de diferentes partes do mundo que 

falan sobre os seus colexios. 

Describir ilustracións e dar consellos. 

Redactar un currículum online. 

Redactar un correo electrónico formal para solicitar un posto de traballo, utilizando unha linguaxe formal. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

Lectura dun artigo sobre o estrés dos estudantes.  

Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

Vocabulary 

Repaso do vocabulario e as técnicas de creación de palabras aprendidos durante o curso: prefixos, sufixos, 

familias de palabras, collocations e phrasal verbs. 

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

 

Grammar  

Repaso da gramática aprendida durante o curso: tempos verbais, modais, oracións de relativo, condicionais, 

pasiva e estilo indirecto. 

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

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe funcional aprendida ao longo do curso. 

 

Listening 

Comprensión oral de tres estudantes de distintas partes do mundo falando sobre o seu colexio. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o diálogo. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar de diferentes asuntos: descrición de imaxes, actividades ou traballos, 

debate sobre afirmacións e debate entre pais e fillos/as. 

   

Writing 

Realización de exercicios para repasar a orde e a elección das palabras, e os conectores á hora de afrontar a 

redacción dun texto, ademais da procura de erros nun texto xa redactado. 

Análise da estrutura do contido un correo electrónico formal en que se solicita un posto de traballo.  

Task: produción dun correo electrónico formal para solicitar un posto de traballo seguindo os pasos 

facilitados na sección. 

 

Way to English: Planning Your Future 

Creación de diferentes diálogos e práctica oral destes cun compañeiro/a. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que se presta consello sobre unha situación 

relacionada cos estudos e o traballo. 

IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Way to English: An Online CV 

Exercicios para aprender a redactar un currículo online. 

Creación dun currículo online. 
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CLIL: Getting Ready for Your Future 

Lectura dun texto sobre como prepararse para o futuro. 

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

comprenderon os contidos. 

IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita dun texto sobre o contacto físico. 

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

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 114-115; CLIL, SB, páx. 126: comprensión escrita dun texto sobre o estrés escolar e de 

outro relacionado coa forma de prepararse para o futuro. 

- Vocabulary, SB, páxs. 116-117: prefixos, sufixos, familias de palabras, collocations e phrasal verbs. 

- Grammar, SB, páxs. 118-119: repaso de todos os tempos verbais e estruturas gramaticais vistas ao longo 

do curso (Present Perfect Simple, Past Perfect Simple, Future Continuous, verbos modais, infinitivos e 

xerundios, oracións de relativo, o condicional, a pasiva e o estilo indirecto). 

- Listening, SB, páx. 120; Listening, WB, páx. 78, exs. 6-7: comprensión oral dunha gravación sobre tres 

alumnos de diferentes partes do mundo que falan sobre os seus colexios e dunha conversa sobre plans de 

futuro. 

- Speaking, SB, páx. 121; Way to English, SB, páx. 124: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para describir imaxes, falar sobre plans de futuro e dar consellos. 

- Writing, SB, páxs. 122-123; Way to English, SB, páx. 125, Your Way; Writing, WB, páxs. 79 e 124 

(Writing Plan): expresión escrita dunha redacción dun correo electrónico formal para solicitar un posto de 

traballo utilizando as expresións e vocabulario axeitados, outra sobre algún amigo/a, outra sobre as 

diferenzas respecto ao contacto físico en tres culturas diferentes e creación dun currículo online. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páxs.114-115: interese por coñecer información sobre a situación de varios estudantes de 

diversas partes do mundo en canto a traballo e ao estrés. 

- Putting it together, SB, páx. 117: interese por coñecer o programa de voluntariado GLA para estudantes de 

secundaria. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, SB, páxs. 114-115; Reading, SB, CLIL, páx. 126; Reading, WB, páx. 77: manter unha actitude 

crítica e reflexiva ao valorar, escolmar, tratar e utilizar a información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páx. 121; Way to English, SB, páx. 124: respecto polas normas de conduta en interaccións 

na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información a súas fontes. 

- Writing, SB, páxs. 122-123; Writing, WB, páxs. 79 e 124  (Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, 

responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

-Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de vocabulario, 

gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 9. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Repaso de todos os puntos gramaticais. 

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 9 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 9. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Way to English, SB, páx. 124: aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar sobre plans de futuro e dar 

consellos. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Putting it together, SB, páx. 117: o voluntariado. 

- Speaking, SB, páx. 121: falar sobre plans e dar opinións. 

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

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 121; Way to English, SB, páx. 124: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 120; Reading, SB, páxs. 114-115; CLIL, SB, páx. 126; Putting it together, SB, páx. 

117; Reading, WB, páx. 77: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páxs. 122-123 (Task); Writing, WB, páxs. 79 e 124 (Writing Plan): uso da creatividade 

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

para presentar un traballo escrito. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 114-115: informacións sobre o estrés escolar. 

- Listening, SB, páx. 120: información sobre a vida escolar de tres estudantes de distintas partes do mundo. 

- Reading, WB, páx. 77: clases a través de videoconferencia. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- O estrés escolar. 

- Os países e a súa localización no mapa. 

 

Valores Éticos: 

- Fórmulas para dar consellos. 

- Respecto polas opcións e plans de futuro doutras persoas. 

- O traballo de voluntario/a. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as 

de clase. 

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

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- Os prefixos e sufixos en inglés. 

- Familias de palabras. 

- Collocations con take, get e make. 

- Phrasal verbs. 

- O Present Perfect Simple. 

- O Past Perfect Simple. 

- O Future Continuous. 

- Os verbos modais. 

- Os infinitivos e xerundios. 

- As oracións de relativo. 

- As oracións temporais. 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- O condicional cero. 

- A pasiva en presente, pasado e futuro. 

- O estilo indirecto. 

 

 

Tecnoloxía: 

- As clases a través de videoconferencia. 

Review 
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Way to English ESO 4 inclúe tres unidades de repaso en que se presentan tres extractos literarios, tres 

proxectos e exercicios de revisión de vocabulario e gramática.  

 

Deseñáronse para realizalas ao final de cada trimestre do curso, pero pódense relacionar con calquera das 

unidades estudadas segundo o criterio do profesor/a. Por outra parte, nelas se desenvolven de forma 

sistemática os contidos e obxectivos de aprendizaxe que se formularon nas nove unidades programadas. 

 

• Os extractos literarios reproducen tres xéneros diferentes (un fragmento dunha novela e dous relatos 

adaptados), apropiados para a idade e intereses dos alumnos/as de 4º da ESO.  

 

 - The Man in the Iron Mask, de Alexandre Dumas 

 - The Ransom of Red Chief, de O. Henry 

 - The Mouse, de Saki 

 

Despois de cada texto, hai exercicios de comprensión lectora e unha actividade opcional. 

 

• Os exercicios de vocabulario e gramática que se inclúen son moi variados e ofrecen práctica adicional do  

visto nas unidades anteriores. 

 

• Os proxectos están deseñados para facelos en formato papel ou dixital (Techno Option) e tratan temáticas 

interesantes que se traballaron previamente. 

 

 - A biographical timeline 

 - An infographic 

 - An FAQ page 

 

 

 

9. Atención á diversidade 

 

Way to English 4  ten unha metodoloxía ecléctica, xa que se esperan varios estilos de aprendizaxe por parte 

dos alumnos/as e, así mesmo, diversos estilos de ensino por parte dos profesores/as. Por iso, estes materiais 

prestan máis atención á diversidade.  

 

Como punto de partida tivemos en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

 

A capacidade para aprender a aprender  

 

Cada alumno/a ten a súa propia capacidade para aprender cousas e para retelas, sen que iso sexa sinónimo 

da súa capacidade intelectual, e todos os alumnos poden alcanzar un nivel mínimo, independentemente do 

ritmo de traballo que poida ter cada quen. Tales son os aspectos que consideramos na investigación inicial e 

en todo o desenvolvemento do curso.  

 

Así o reflicten as actividades do Student’s Book e do Workbook, xa que, a través dunha reciclaxe continua 

de estruturas e de vocabulario, por unha banda ofrecen amplas oportunidades de reforzo aos alumnos/as con 

menos capacidade e por outra facilitan a ampliación da materia para os que teñen máis nivel.  

 

A motivación para aprender  

 

A motivación do alumno/a para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose dun idioma, xa que 

depende de varios factores: por unha banda, do historial de éxito ou de fracaso que teña ata ese momento e, 

por outra banda, do proceso de aprendizaxe seguido. Isto influirá notabelmente, tanto no nivel de 

motivacións individuais, coma na forma máis lóxica e funcional de presentarlles todos os contidos.  

 

Para levar a cabo a selección dos temas incluídos neste curso realizamos unha ampla investigación, 

abarcando o punto de vista do profesor/a a través de cuestionarios, pero tamén o dos alumnos/as, para así 

adaptalos ás súas idades, experiencias e contorno.  
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Os estilos de aprendizaxe 

 

Existen toda clase de estudos sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora de estudar un idioma.  

 

Como é ben sabido, os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos cando se enfrontan ás súas tarefas 

escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para 

asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e aprender máis amodo, 

conseguindo o mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo sistemático. Por exemplo, á hora de 

ensinar as estruturas gramaticais, incluíronse no Student's Book breves explicacións e exemplos coa 

estrutura gramatical concreta, seguidos de exercicios, para poñer en práctica a gramática aprendida. Isto 

complétase con táboas gramaticais, a sección Grammar Charts and Basics (ao final do Student's Book) e o 

apéndice gramatical do Workbook, que os axudan a aprender e a repasar o presentado paso a paso, en 

especial a aqueles que non usen tanto o estilo sintético ao aprender. Así pois, á hora de presentar as 

estruturas e as funcións en todas as unidades ttivéronse en conta os distintos modos de aprendizaxe. 

 

Tamén se prestou unha atención especial á “modalidade sensorial preferente” dos alumnos/as (visual, 

auditiva ou quinesiolóxica), é dicir, ás posíbeis formas de levar á práctica o aprendido.  

 

 

 

 

10. Avaliación e promoción 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito dos obxectivos da 

etapa, nas avaliacións continua e final das disciplinas dos bloques de materias troncais e específicas, serán 

os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nos cadros incluídos no punto 5 

desta programación, de acordo co real decreto 1105/2014. 

 

A avaliación será: 

 

- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, estabeleceranse medidas 

de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, axiña que se detecten as 

dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar o 

proceso educativo 

- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma dos procesos 

de aprendizaxe. 

- Integradora, debendo terse en conta desde todas e cada unha das materias a consecución dos obxectivos 

estabelecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondente. O carácter integrador da 

avaliación non impedirá que o profesorado realice de maneira diferenciada a avaliación da materia de inglés, 

tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis específicos da mesma. 

Promoverase ao curso seguinte cando supere os obxectivos das materias cursadas ou se teña avaliación 

negativa en dúas materias como máximo, e repetirá curso con avaliación negativa en tres ou máis materias, 

ou en dúas materias que sexan Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, de forma simultánea. 

 

Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse probas 

extraordinarias en cada un dos cursos. 

 

O alumno/a poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo dentro da etapa.  

 

a) Procedementos e sistemas de avaliación  

 

- Procedementos (*) 

 

- Sistemas de avaliación 

 

É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, autoavaliación, etc. Para 

a avaliación formativa e sumativa incluímos dúas follas fotocopiábeis ao final deste apartado. Para as 

demais avaliacións, incluímos no Workbook a sección Learning Competences para que os alumnos/as se 

autoavalíen: Student Learning Record, My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress 

e Self-Evaluation. 
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A avaliación individual permite investigar os coñecementos de inglés que teñen os alumnos/as. Faise un 

exame de diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse as follas de autoavaliación para seguir o progreso de 

cada un deles no idioma, o modo en que aprendeu, a súa experiencia anterior, etc. 

 

Se se teñen demasiados alumnos/as, en lugar de recoller as follas English and Me (páxina 130 do 

Workbook) e de lelas unha por unha, pódeselles pedir que comparen as súas respostas en pequenos grupos, 

para posteriormente preguntar por elas a man alzada. Deste modo poderemos ter unha visión xeral da clase. 

 

A avaliación dos coñecementos previos pódese realizar antes de comezar as unidades, pedíndolle ao 

alumnado que adiviñe de que trata cada unha, a partir do título e das imaxes, e mirando os obxectivos 

detallados ao principio de cada unidade, aos que se poden remitir cando vaian repasar para un exame. 

Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos/as nun período de tempo, é dicir, facer unha avaliación 

formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu esforzo é tido en conta a 

pesar de non chegar ao aprobado, sentirase máis motivado para continuar traballando e tratar de conseguilo. 

Isto faise aínda máis patente nas clases heteroxéneas onde os alumnos/as de máis baixo nivel sempre 

obteñen cualificacións baixas, especialmente se son comparados constantemente con alumnos/as máis 

avantaxados. Se a cualificación final inclúe un compoñente de progreso, será un factor especialmente 

motivador. 

 

As ferramentas de avaliación formativa poden ser as tarefas, a participación, o comportamento e a actitude 

en xeral, o traballo colaborativo, en parellas e en grupos, o caderno e o progreso nas destrezas de listening, 

speaking, reading e writing. Recoméndase comparar os resultados da avaliación formativa coa 

autoavaliación que os alumnos/as fixeron nas follas de English and Me, antes de cubrir a folla de avaliación 

sumativa de cada un, para rexistrar como progresaron durante o ano. 

 

Tamén podemos utilizar os exames de cada unidade (incluídos no Teacher’s All-in-One Pack) para observar 

como progresan dunha unidade e a seguinte e tamén para avaliar a súa actitude cara á lingua. Sempre se 

debe dicir canto e de que modo vai contar nas súas cualificacións cada criterio de avaliación. 

 

Para recoller as cualificacións que obteñen en cada unidade, e ademais avaliar a súa actitude cara á lingua e 

así ver a súa evolución, pódese utilizar a folla de avaliación formativa, ao final desta sección. 

 

A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente, tanto do seu progreso coma das súas 

carencias ou necesidades, contribuíndo así a desenvolver a súa autonomía e a responsabilidade da súa 

aprendizaxe. En Way to English  ESO 4 incluímos no Workbook exercicios para que poña en práctica as 

destrezas de escritura (sección Writing), para que 

traduza da súa propia lingua ao inglés, e para que teñan a oportunidade de avaliar o seu progreso (Self-

Evaluation, ao final de cada unidade e páxs. 132-133). Así mesmo, no Student’s Book hai unha sección 

Review ao final de cada trimestre para que os alumnos/as practiquen o vocabulario e a gramática aprendidos 

nas unidades anteriores. Tamén é aconsellábel que se autoavalíen noutros aspectos importantes da súa 

aprendizaxe, como as actividades de comprensión oral, o seu grao de cumprimento das normas e calquera 

outro aspecto que se considere importante. 

 

Hoxe en día, téndese cada vez máis a animar ao alumnado a preparar un portfolio do seu traballo, un 

documento no que se recollen o seu estilo de aprendizaxe, os seus obxectivos para mellorar, as probas dos 

seus progresos e un rexistro dos seus contactos con falantes nativos, ou os seus intercambios culturais. Con 

este fin, o noso proxecto tomou como referencia un documento promovido polo Consello de Europa 

chamado Portfolio Europeo das Linguas, no que os alumnos/as poden rexistrar as súas experiencias de 

aprendizaxe da lingua e cultura inglesa e reflexionar sobre elas. O marco de referencia europeo proporciona 

unha base común para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación de linguas en toda Europa e, sobre todo, 

mellorará a capacidade de autoavaliación do alumnado. 

 

O alumno/a, de forma autónoma, poderá non só repasar ou reforzar os coñecementos que vaia adquirindo en 

cada unidade, a través das actividades da páxina web www.burlingtonbooks.es/waytoenglish4, senón tamén 

mellorar a súa comprensión oral cos textos e diálogos incluídos na mesma, así como practicar a expresión 

oral. Con iso tamén se pretende que teña a posibilidade de estar en contacto coa lingua inglesa en calquera 

momento e que non se vexa limitado ás horas escolares para a súa aprendizaxe. 

http://www.burlingtonbooks.es/waytoenglish3
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Con alumnos/as desta idade, as follas de avaliación serán planificadas con coidado e discutidas na clase 

antes de que as cubran, pois deben saber por que e como facelas de forma correcta, é dicir, trátase de que 

sexan responsábeis e sinceros. Tamén hai que tratar de evitar darlles follas de autoavaliación con excesiva 

frecuencia e que estas sexan demasiado longas, pois senón os alumnos/as cansarán rapidamente. 

 

O seu interese pola autoavaliación decaerá se non ven a súa utilidade. É necesario que aprendan a 

reflexionar e tiren conclusións da súa propia valoración, pero non a realizarán seriamente se o profesor/a 

non a toma en conta. É este quen ten a última palabra sobre a cualificación, pero pode pactar con eles unha 

forma de incluír a súa propia valoración na avaliación global. Se conseguimos que a tomen en serio, a 

autoavaliación pode ser un elemento moi motivador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Escribir texto] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ÁREA DE LINGUAS ESTRANXEIRAS 

 

                                 INGLÉS 

 

              PRIMER CURSO DE BACHARELATO  

LOMCE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Escribir texto] 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

 

 

Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER), anímase ao alumnado a 

organizar e expresar as súas propias ideas, experiencias e opinións a través de tarefas de expresión escrita e 

oral, e a avaliar as súas propias habilidades lingüísticas segundo se vaian traballando ao longo do libro. Un 

alumno/a que estude con Contrast 1 será competente na maior parte de capacidades lingüísticas expresadas 

no nivel B1, é dicir, un usuario independente que: 

 

- é capaz de comprender os puntos principais de textos claros e en lingua estándar, se tratan sobre cuestións 

que lle son coñecidas, xa sexa en situacións de traballo, de estudo ou de lecer; 

 

- sábese desenvolver na maior parte das situacións que poden xurdir durante unha viaxe por zonas onde se 

utiliza a lingua; 

 

- é capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas que lle son familiares ou nos que ten un 

interese persoal; 

 

- pode describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como xustificar brevemente as 

súas opinións ou explicar os seus plans. 

 

No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato os alumnos/as deben ser 

capaces de comprender a información transmitida polo seu interlocutor/a, independentemente do acento que 

teña. 

 

No caso das emisións transmitidas por medios de comunicación ou reprodución mecánica, preténdese que 

comprendan a información global e a específica das mensaxes, que interpreten algunhas das ideas principais 

transmitidas nelas, e que sexan capaces de realizar certos tipos de abstracción dentro do campo de interese 

xeral do alumno/a. 

 

En Contrast for Bacharelato 1 os temas e situacións de comunicación amplían o coñecemento do mundo e as 

experiencias persoais do alumnado, ademais de permitirlle tomar conciencia do valor da lingua inglesa 

como vehículo de comunicación internacional e da súa importancia na sociedade e no mercado laboral 

actual. 

 

Para estabelecer o grao de dificultade das situacións de comunicación, tivemos en conta o tipo de mensaxe e 

o tema, o interlocutor/a ou interlocutores/as, a canle, o grao e o tipo de comprensión requirida, o uso de 

estratexias comunicativas –lingüísticas e non lingüísticas– e a necesidade de axuda. 

 

Os niveis de comprensión van graduados desde as habilidades comunicativas receptivas máis básicas, como 

son recoñecer ou identificar determinados elementos e información, até a inferencia; é dicir, a interpretación 

de opinións e a identificación da funcionalidade dun texto, pasando pola interpretación de significados, 

apoiándose en claves non lingüísticas, no contexto, etc. Preténdese conseguir unha actitude crítica cara á 

información transmitida nestas mensaxes. 

 

A secuenciación das habilidades comunicativas receptivas non dá por feito que o alumnado non as traia 

adquiridas da Educación Secundaria Obrigatoria; o que tratamos de conseguir é a automatización do seu uso 

en Bacharelato grazas ao repaso e á práctica continua que se fai delas ao longo das unidades didácticas. 

 

Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as continúan sendo –o mesmo que na 

ESO– profesores/as, compañeiros/as e falantes da lingua inglesa.  

Os alumnos/as participan en conversacións nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir ideas e 

opinións de modo claro e ordenado, utilizando estratexias de comunicación e compensación que aprenderon 

na ESO, e tamén repasan, amplían e profundan nas funcións comunicativas da lingua estudadas en cursos 

precedentes. Ademais, a secuenciación dos contidos fonéticos –interrelacionada co resto de contidos do 
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curso e co Burlington Speech Trainer– fomenta a corrección dos erros de pronuncia máis comúns entre os 

alumnos/as. 

 

En canto á produción escrita, a complexidade estará non só na extensión e nos conceptos expresados, senón 

tamén nas habilidades comunicativas utilizadas. Xa que logo, en Bacharelato os textos terán un carácter 

cada vez máis complexo, aínda que sempre dentro da realidade persoal e académica do alumnado. As 

producións incluirán desde cartas informais ou correos electrónicos até biografías, textos de opinión, textos 

narrativos e argumentativos, cartas formais, críticas cinematográficas, e artigos de xornal. 

 

Os alumnos/as deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando así un grao de 

madurez sintáctica maior que na ESO. Esta madurez leva aparellado o uso correcto dalgunhas oracións 

subordinadas e marcadores do discurso, a ampliación do léxico receptivo e produtivo, e o desenvolvemento 

de procesos de autocorrección. 

 

No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e/ou adecuados aos seus 

intereses, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que desenvolvan a súa autonomía na lectura 

comprensiva e no uso dos procedementos adquiridos de maneira sistemática. Os tipos de texto máis usuais 

son artigos de revistas, textos informativos e narrativos, diarios, e historias breves. As estratexias de lectura 

centradas en desenvolver a súa autonomía, tales como a utilización de dicionarios –seleccionar o adecuado, 

detectar e buscar as palabras esenciais para a comprensión, identificar a acepción apropiada, etc.–, o uso de 

gramáticas e libros de referencia, e o uso de recursos lingüísticos tales como a formación de palabras, as 

categorías gramaticais, a identificación de True e False Friends, sinónimos, etc. requiren unha práctica 

sistemática para alcanzar a automatización no desenvolvemento da lectura comprensiva. Os textos iranse 

especializando pouco a pouco, con temas de interese e actividades de dificultade adecuada ao seu nivel, co 

obxectivo de fomentar nos alumnos/as o aprecio da lectura como fonte de información, pracer, lecer e 

acceso a outras culturas e formas de vida, e fomentar unha actitude receptiva e respectuosa, á vez que 

crítica, ante a información que transmiten os devanditos textos. 

 

A reflexión sobre o funcionamento do sistema lingüístico non só é importante no noso método como 

elemento facilitador da aprendizaxe, senón tamén como elemento imprescindíbel para a autocorrección. 

Deste xeito, en Contrast for Bacharelato 1 foméntase a competencia comunicativa a través de textos orais e 

escritos, e a reflexión sobre a competencia lingüística propiamente dita, mediante unha serie de estratexias 

de aprendizaxe autónoma para que os alumnos/as as poidan automatizar coa práctica. Para iso, ademais de 

tratalas en todas as seccións que compoñen as unidades, creamos a sección Skills, que, xunto cos apéndices, 

fomenta a reflexión de forma organizada e gradual na súa aprendizaxe da lingua inglesa. 

 

 

A actitude do alumno/a cara a a aprendizaxe da lingua estranxeira é esencial para que recoñeza e aprecie o 

valor comunicativo da mesma e a súa propia capacidade de aprender. A reflexión sobre a lingua e a súa 

aprendizaxe inclúe a consideración da finalidade que para cada estudante ten esa aprendizaxe, base 

fundamental para que recoñeza a súa capacidade persoal de aprender e progresar, e para que adopte as 

destrezas de estudo necesarias que poderá utilizar ao longo da súa vida.  

 

O material baseado nos principios do Portfolio Europeo das Linguas para Secundaria, que adoptou a 

editorial co fin de reflexionar sobre o seu propio proceso de aprendizaxe, é de grande utilidade para o 

desenvolvemento do proceso de autoavaliación. 

Este material ofrécelle ao alumnado a posibilidade de volver sobre cada un dos apartados de cada unidade e, 

de modo reflexivo, plasmar o seu grao de consecución en cada un deles. 

Poden tamén tomar decisións sobre o que deben facer para mellorar naquelas destrezas onde a aprendizaxe 

vén sendo máis deficitaria. 

 

En Contrast for Bacharelato 1 facemos uso dos elementos socioculturais que achega a lingua estranxeira, e 

promovemos a súa interpretación e valoración. Con isto preténdese facilitarlle ao alumnado a comprensión 

da cultura anglosaxoa, presentándolle os seus elementos máis significativos, valores, normas e estereotipos. 

Ao mesmo tempo, intentamos resaltar sempre o contraste coa propia cultura e a relativización dos valores 

comúns que ambas as culturas supoñen. As referencias culturais aos países nos que se fala inglés incluíronse 

nas lecturas de cada unidade do Student’s Book e do Workbook. 
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Por suposto, o alumnado debe ser consciente da importancia que ten o inglés nas relacións internacionais, 

unha realidade que eles verán patente no panorama social e laboral actual, e a cuxa comprensión 

contribuímos desde a nosa área. 

 

A utilización sistemática de estratexias de autonomía é a finalidade a longo prazo que se busca na 

aprendizaxe de calquera materia educativa. Con todo, cada materia require o seu proceso e uns 

procedementos propios, que irán desde os máis básicos até os máis complexos. 

 

As estratexias son elementos cruciais para a aprendizaxe e é necesario utilizalas constantemente até chegar á 

súa total automatización sen necesidade de reflexión. Por iso, en Bacharelato, primeiro identificamos as 

necesidades da aprendizaxe e, despois, en consonancia con elas, seleccionamos as actividades, os materiais 

e os modos de traballo apropiados para alcanzar o obxectivo específico que nos propuxemos.  

 

As estratexias de aprendizaxe tamén van encamiñadas a mellorar o desenvolvemento dos procesos mentais 

necesarios para realizar as actividades. Estas son as que desenvolvemos en cada destreza comunicativa: 

 

• Reading (comprensión escrita): predición do contido do texto a partir do título, subtítulo e ilustracións; 

dedución da idea xeral dun texto; lectura da primeira oración de cada parágrafo para atopar a idea central; 

identificación da finalidade do texto (informar, entreter, etc.); procura de información xeral (skimming) e 

específica (scanning); dedución do significado das palabras polo contexto; identificación das palabras clave 

nun texto; comprensión das referencias pronominais e adverbiais e inferencia de significados non explícitos. 

 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contidos; atención selectiva; 

identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; seguimento de 

instrucións; identificación do tema principal; secuenciación de información; recoñecemento da pronuncia; 

distinción de diferentes matices de significado segundo o ritmo e a entoación; audición comprensiva de 

mensaxes emitidas por falantes con distintos acentos, etc. 

 

• Speaking (produción oral): estratexias de elaboración que facilitan a interacción na aula tales como 

organizar as ideas antes de falar e basear a exposición oral nun guión que dea mostras de claridade e de 

estrutura lóxica; estratexias de compensación, clarificación e comprobación; estratexias para a práctica 

como a repetición, a imitación, a aplicación de regras, etc.; estratexias de autocorrección como a 

identificación de problemas e a súa solución, buscando sempre mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación 

nas producións orais. 

 

• Writing (expresión escrita): á marxe das estratexias comentadas no apartado anterior, inclúense tamén as 

de transferencia, elaboración e autocorrección; o desenvolvemento da imaxinación e a creatividade, e a 

procura da información en diversas fontes. O estudante deberá atender tanto ao proceso de escritura coma ao 

produto, tendo en conta as características propias do tipo de texto, utilizando o rexistro idóneo, os 

marcadores do discurso e os signos de puntuación adecuados, ordenando frases e parágrafos en textos 

coherentes mediante conxuncións e conectores e respectando á vez a estrutura dos mesmos, etc. 

 

 

1 . METODOLOXÍA 

 

Contrast for Bacharelato 1  articúlase ao redor dos seguintes principios básicos: 

 

• Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e desenvolverse con éxito, no 

plano oral e no escrito, de xeito natural. 

 

• Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida enfrontarse con éxito a 

situacións reais de comunicación. 

 

• Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e reflexione sobre o mesmo, comparándoo 

coa súa lingua materna para alcanzar un bo nivel de comunicación. 

 

• Profundar no sistema fonético, as funcións gramaticais e no vocabulario de modo que poida recoñecelos e 

empregalos en situacións reais de comunicación. 
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• Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno para crear unha     comunicación 

real. 

 

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

writing. 

 

• Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos sobre os aspectos 

socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que forma parte, evitando así que exprese os seus 

logros só en termos morfosintácticos e funcionais. 

 

• Espertar no alumnado a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, recoñecendo os 

métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveña. 

 

• Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso. 

 

• Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un progreso eficaz na 

aprendizaxe. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

a) As competencias clave e a súa descrición 

 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte 

da cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos alcancen un pleno 

desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga 

posíbel o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 

As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a 

innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha 

delas. 

 

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre a formación e o 

desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes e profesionais. 

 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

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

que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como a propia selección dos contidos 

buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación serven de referencia para 

valorar o grao progresivo de adquisición. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e 

de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

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

no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións 

sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas 

fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 
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En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a 

consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese 

atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

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

fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da 

lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa 

adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as 

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

textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a 

dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que 

xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a 

fala, a audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura 

multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte deste 

compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo 

utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación e 

os trazos de personalidade. 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas para 

describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

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

representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e 

procesos matemáticos en distintos contextos.  

 

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

para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao longo da vida.  

 

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos 

datos e a veracidade. 

 

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

áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas, a 

través da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo 

físico e á interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio natural,  a protección e 

mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao 

desenvolvemento do pensamento científico e capacitan a cidadáns responsábeis  e respectuosos que 

desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, 

pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar para identificar, expor e resolver situacións da vida 

cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios 

coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. 

Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, e 

utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á 

tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento 
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científico, e o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais, ás cuestións 

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

contorno natural e social. 

 

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

sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 

 

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

investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

Competencia dixital 

 

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

para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información 

até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a 

información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude critica 

e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as normas 

de conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos soportes. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a análise 

e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de 

problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

 

 

Aprender a aprender 

 

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

aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos desde 

un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como a 

capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de 

traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e 

gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 

 

Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados, elaborar 

respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos, 

conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

 

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

desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de se comunicar 

dunha maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e 

comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade nun 

mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos 

Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de 

diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. 
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As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e implica 

manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos, que son 

necesarios para garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o mundo no que 

se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan formas de 

comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

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

en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e 

xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de 

alcanzar o obxectivo previsto. 

 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, 

contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 

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

capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade creadora e de 

innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de asunción e xestión de riscos e 

manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e en equipo, e por último, o sentido 

crítico e da responsabilidade. 

 

Conciencia e expresións culturais  

 

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

e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e 

goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio 

daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como 

medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na 

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

coma doutras comunidades. 

 

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

cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da cultura en 

diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma doutras manifestacións artístico-

culturais da vida cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario 

abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e das principais obras 

e producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade 

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

creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos; 

o interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da 

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

da capacidade de esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de calidade. 

 

 

b) Rúbrica de avaliación por competencias clave 

 

A continuación, inclúese unha táboa patrón, a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias que se 

van adquirindo en cada unidade ou na última, de avaliación global, as competencias que se adquiriron ao 

longo do curso. 



 

[Escribir texto] 

 

 

 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito máis 

detallada da mesma. 

 

Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as súas 

propias necesidades e adaptará o modelo segundo conveña. 

 

No apartado para indicar a cualificación, enténdese que as abreviaturas corresponden a: IN (Insuficiente); 

SU (Suficiente); BE (Ben); NT (Notábel); SB (Sobresaliente). 

 

UNIDADE 1: Adventure Travel 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en 

situacións comunicativas diversas e adapta a 

comunicación ao contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, idiomas e 

culturas, de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas 

á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
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espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve 

problemas provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos 

da vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os 

diferentes campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da 

realidade e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores 

e criterios éticos asociados á ciencia e ao 
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desenvolvemento tecnolóxico. 

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza 

e fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera 

producións responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software 

e hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía 

e selecciona novas fontes de información e 

innovacións tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa utilidade para 

acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe 

e continuar aprendendo de xeito cada vez máis 

eficaz e autónomo, de acordo aos propios obxectivos 

e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza 

nun mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
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Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo 

prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e 

contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na 

reflexión crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 
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Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 

comprende os cambios como oportunidades, 

adáptase crítica e construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada un dos 

proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo 

e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, 

a capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos 

e convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar            
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creacións propias. 

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

 

UNIDADE 2: To the Rescue 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 
 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
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espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 
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Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de            
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aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 
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opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia            
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capacidade estética e creadora. 

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 3: A Robotic World 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información,            
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comunicación e aprendizaxe. 

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 
 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
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necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das            



 

[Escribir texto] 

 

 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
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autoestima. 

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 
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Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 4: Between Us 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións,            



 

[Escribir texto] 

 

 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 
 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           



 

[Escribir texto] 

 

 

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
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Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e            
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responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das            
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correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 5: What’s It Worth? 

 

 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 
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contextos sociais e culturais. 

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 
 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 
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tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 
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É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 
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Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 
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artísticos. 

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 
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Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 
 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou            
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outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 
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Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 
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Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
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académico. 

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 7: Out in the Cold 

 

 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           



 

[Escribir texto] 

 

 

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 
 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           



 

[Escribir texto] 

 

 

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da            



 

[Escribir texto] 

 

 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e            
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deberes da cidadanía. 

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

           



 

[Escribir texto] 

 

 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 8: Everybody’s Business 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           



 

[Escribir texto] 

 

 

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 
 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
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autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 
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Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            
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Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
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a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 9: Cultural Contrasts 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos            
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demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 
 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e            
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preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 
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intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
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competencia ou eficacia persoal. 

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 
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Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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AVALIACIÓN GLOBAL 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

T
ra

b
al

lo
 n

a 
cl

as
e 

P
ro

b
a 

es
cr

it
a 

P
ro

b
a 

o
ra

l 

W
o

rk
b

o
o
k
 

P
o

rt
fo

li
o
 

O
u

tr
o

s 

IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 
 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 
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Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 
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informarse, aprender e comunicarse. 

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a            
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recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a            
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motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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3. OBXECTIVOS DE BACHARELATO 

 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsábel, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, que 

fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsábel e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral coma na escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da 

súa Comunidade Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e 

os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu 

contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía no cambio das condicións de 

vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao ambiente. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

 

 

 

4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. 

 - Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes, 

implicacións). 

- Formulación de hipótese sobre 

contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos 

Identificar as ideas principais, 

información relevante e implicacións 

xerais de textos de certa lonxitude, ben 

organizados e con estruturas 

lingüísticas de certa complexidade, 

nunha variedade de lingua estándar e 

articulados a velocidade media ou 

normal, que traten de temas tanto 

concretos coma abstractos, dentro do 

propio campo de especialización ou de 

interese nos ámbitos persoal, público, 

académico e ocupacional/laboral, 

sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e se poidan confirmar 

1. Comprende instrucións técnicas, dadas 

cara a cara ou por outros medios, relativas 

á realización de actividades e normas de 

seguridade no ámbito persoal (p. e. nunha 

rede social), público (p. e. nunha situación 

de emerxencia), académico ou ocupacional 

(p. e. o uso de máquinas, dispositivos 

electrónicos ou programas informáticos). 

2. Entende, en transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, a exposición dun 

problema ou a solicitude de información 

respecto da mesma (p. e. no caso dunha 

reclamación), sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns detalles. 
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significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a partir 

da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico e 

profesional.  

- Descrición e apreciación de 

calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e 

procesos. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de predicións e 

de sucesos futuros a curto, medio e 

longo prazo. 

- Intercambio de información, 

indicacións, opinións, crenzas e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o 

coñecemento, a certeza, a 

confirmación, a dúbida, a conxectura, 

o escepticismo e a incredulidade. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición, a 

exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, o eloxio, a admiración, a 

satisfacción, a esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1. 

 Léxico oral común e máis 

especializado (recepción), dentro das 

propias áreas de interese nos ámbitos 

persoal, público, académico e 

ocupacional, relativo á descrición de 

persoas e obxectos, tempo e espazo, 

estados, eventos e acontecementos, 

actividades, procedementos e 

procesos; relacións persoais, sociais, 

académicas e profesionais; educación 

e estudo; traballo e emprendemento; 

bens e servizos; lingua e 

comunicación intercultural; ciencia e 

certos detalles. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

adecuadas para comprender o sentido 

xeral, a información esencial, os puntos 

principais, os detalles relevantes, ou 

información, ideas e opinións tanto 

implícitas coma explícitas do texto, se 

están claramente sinalizadas.  

Coñecer co suficiente detalle e saber 

aplicar adecuadamente á comprensión 

do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos a situacións 

cotiás e menos habituais no ámbito 

persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, sobre, entre 

outros, a estrutura socioeconómica, as 

relacións interpersoais, de xerarquía e 

entre grupos, comportamento (posturas 

e ademáns, expresións faciais, uso da 

voz, contacto visual, proxémica), e 

convencións sociais (actitudes, valores, 

tabús).  

Distinguir tanto a función ou funcións 

comunicativas principais do texto coma 

implicacións facilmente discerníbeis; 

apreciar as diferentes intencións 

comunicativas derivadas do uso de 

distintos expoñentes das devanditas 

funcións, e identificar os propósitos 

comunicativos xerais asociados a 

distintos patróns discursivos típicos, 

polo que respecta á presentación e 

organización da información (entre 

outros, o reforzo ou a recuperación do 

tema).  

Distinguir e aplicar á comprensión do 

texto oral os significados e funcións 

específicos xeralmente asociados a 

diversas estruturas sintácticas de uso 

común, segundo o contexto de 

comunicación (p. e. unha estrutura 

interrogativa para dar unha orde).  

Recoñecer léxico oral común e máis 

especializado, relacionado cos propios 

intereses e necesidades no ámbito 

persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual cando se 

conta con apoio visual ou contextual.  

Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso común e 

máis específicos, e recoñecer os seus 

significados e intencións comunicativas 

expresas, así como algunhas de 

carácter implícito (incluíndo o interese 

ou a indiferenza) cando a articulación é 

clara.  

 

3. Identifica os puntos principais e detalles 

relevantes dunha conversación formal ou 

informal de certa duración entre dous ou 

máis interlocutores, que se produce ao seu 

redor, sempre que as condicións acústicas 

sexan boas, o discurso estea estruturado e 

non se faga un uso moi idiomático da 

lingua. 

4. Comprende, nunha conversación 

informal ou unha discusión na que 

participa, tanto de viva voz coma por 

medios técnicos, información específica 

relevante sobre temas xerais ou do seu 

interese, e capta sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a indiferenza, 

sempre que os interlocutores eviten un uso 

moi idiomático da lingua e se non hai 

interferencias acústicas. 

5. Comprende, nunha conversación formal 

na que participa, no ámbito académico ou 

ocupacional, información detallada e 

puntos de vista e opinións sobre temas da 

súa especialidade e relativos a actividades 

e procedementos cotiáns e menos 

habituais, sempre que poida facer 

preguntas para comprobar que comprendeu 

o que o interlocutor quixo dicir, e 

conseguir aclaracións sobre algúns 

detalles. 

6. Comprende as ideas principais e detalles 

relevantes dunha presentación, charla ou 

conferencia que verse sobre temas do seu 

interese ou da súa especialidade, sempre 

que o discurso estea articulado de maneira 

clara e en lingua estándar (p. e. unha 

presentación sobre a organización da 

universidade noutros países). 

7. Comprende os puntos principais e 

detalles relevantes na maioría de 

programas de radio e televisión relativos a 

temas de interese persoal ou da súa 

especialidade (p. e. entrevistas, 

documentais, series e películas), cando se 

articulan de forma relativamente lenta e 

cunha pronuncia clara e estándar, e que 

traten temas coñecidos ou do seu interese.  
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tecnoloxía; historia e cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación.  

 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

Planificación  

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro 

e a estrutura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Execución  

- Expresar a mensaxe con claridade e 

coherencia, estruturándoa 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Apoiarse 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. 

- Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión.  

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 

significado. 

- Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente (xestos, 

expresións faciais, posturas, contacto 

visual ou corporal, proxémica). 

- Usar sons extralingüísticos e 

calidades prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas: 

Construír textos coherentes e ben 

estruturados sobre temas de interese 

persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 

habituais, nun rexistro formal, neutro 

ou informal, utilizando adecuadamente 

os recursos de cohesión máis comúns, e 

mostrando un control razoábel de 

expresións, estruturas e un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter xeral 

coma máis específico.  

Coñecer, seleccionar con atención, e 

saber aplicar con eficacia, as 

estratexias adecuadas para producir 

textos orais de diversos tipos e de certa 

lonxitude, tentando novas formulacións 

e combinacións dentro do propio 

repertorio, e corrixindo os erros (p. e. 

en tempos verbais, ou en referencias 

temporais ou espaciais) que conducen a 

malentendidos se o interlocutor indica 

que hai un problema.  

Ser consciente dos trazos socioculturais 

e sociolingüísticos saíntes das 

comunidades nas que se utiliza a lingua 

meta, e das súas diferenzas con 

respecto ás culturas propias, relativos a 

costumes, usos, actitudes, valores e 

tabús, e actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente ás 

características dos interlocutores e da 

situación comunicativa na produción 

do texto oral.  

Adecuar a produción do texto oral ás 

funcións comunicativas requiridas, 

seleccionando, dentro dun repertorio de 

expoñentes habituais, os máis 

adecuados ao propósito comunicativo, 

e os patróns discursivos típicos de 

presentación e organización da 

información, entre outros, o reforzo ou 

a recuperación do tema.  

Utilizar con razoábel corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión 

e de cohesión de uso común de maneira 

que o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función ou 

funcións comunicativas 

correspondentes.  

Coñecer, e saber seleccionar e utilizar, 

1. Fai presentacións ben estruturadas e de 

certa duración sobre un tema académico (p. 

e. o deseño dun aparello ou dispositivo, ou 

sobre unha obra artistica ou literaia), coa 

suficiente claridade como para que se 

poida seguir sen dificultade a maior parte 

do tempo e cuxas ideas principais estean 

explicadas cunha razoábel precisión, e 

responde a preguntas complementarias da 

audiencia formuladas con claridade e a 

velocidade normal. 

2. Desenvólvese con eficacia en 

transaccións e xestións que xorden mentres 

viaxa, organiza a viaxe ou trata coas 

autoridades, así como en situacións menos 

habituais en hoteis, tendas, axencias de 

viaxes, centros de saúde, estudo ou traballo 

(p. e. para facer reclamacións), expoñendo 

os seus razoamentos e puntos de vista con 

claridade e seguindo as convencións 

socioculturais que demanda o contexto 

específico. 

3. Participa con eficacia en conversacións 

informais cara a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas que describe 

con certo detalle feitos, experiencias, 

sentimentos e reaccións, soños, esperanzas 

e ambicións, e responde adecuadamente a 

sentimentos como a sorpresa, o interese ou 

a indiferenza; conta historias, así como o 

argumento de libros e películas, indicando 

as súas reaccións; ofrece e interésase por 

opinións persoais sobre temas do seu 

interese; fai comprensíbeis as súas 

opinións ou reaccións respecto das 

solucións posíbeis de problemas ou 

cuestións prácticas; expresa con 

amabilidade crenzas, acordos e desacordos, 

e explica e xustifica as súas opinións e 

proxectos. 

4. Toma parte adecuadamente, aínda que 

ás veces teña que pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, en conversacións 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

académico ou ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre aspectos tanto 

abstractos coma concretos de temas cotiáns 

e menos habituais nestes contextos, 

pedindo e dando instrucións ou solucións a 

problemas prácticos, expoñendo os seus 
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- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico e 

profesional. 

- Descrición e apreciación de 

calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e 

procesos. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de predicións e 

de sucesos futuros a curto, medio e 

longo prazo. 

- Intercambio de información, 

indicacións, opinións, crenzas e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o 

coñecemento, a certeza, a 

confirmación, a dúbida, a conxectura, 

o escepticismo e a incredulidade. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición, a 

exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, o eloxio, a admiración, a 

satisfacción, a esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1. 

Léxico oral común e máis 

especializado (produción), dentro das 

propias áreas de interese nos ámbitos 

persoal, público, académico e 

ocupacional, relativo á descrición de 

persoas e obxectos, tempo e espazo, 

estados, eventos e acontecementos, 

actividades, procedementos e 

procesos; relacións persoais, sociais, 

académicas e profesionais; educación 

e estudo; traballo e emprendemento; 

bens e servizos; lingua e 

comunicación intercultural; ciencia e 

tecnoloxía; historia e cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

 

léxico oral común e máis 

especializado, relacionado cos propios 

intereses e necesidades no ámbito 

persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual.  

Reproducir, coa suficiente corrección 

para ser ben comprendido a maioría 

das veces, patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de carácter 

xeral, facendo un uso consciente dos 

mesmos para expresar distintos 

significados, segundo as demandas do 

contexto.  

Mostrar a fluidez necesaria para manter 

a comunicación e garantir o obxectivo 

comunicativo principal da mensaxe, 

aínda que pode haber algunhas pausas 

para buscar palabras e titubeos na 

expresión dalgunhas ideas máis 

complexas.  

Mostrar certa flexibilidade na 

interacción polo que respecta aos 

mecanismos de toma e cesión da 

quenda de palabra, a colaboración co 

interlocutor e o mantemento da 

comunicación, aínda que non sempre 

se faga de maneira elegante.  

 

 

puntos de vista con claridade, e 

xustificando con certo detalle, e de maneira 

coherente, as súas opinións, plans e 

suxestións sobre futuras actuacións  

 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estratexias de comprensión:  

- Mobilización de información previa 

Identificar as ideas principais, 

información relevante e implicacións 

1. Comprende instrucións dunha certa 

extensión e complexidade dentro da súa 
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sobre tipo de tarefa e tema. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes, 

implicacións). 

- Formulación de hipótese sobre 

contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados, a partir 

da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a partir 

da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico e 

profesional. 

- Descrición e apreciación de 

calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e 

procesos. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de predicións e 

de sucesos futuros a curto, medio e 

longo prazo. 

- Intercambio de información, 

indicacións, opinións, crenzas e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o 

coñecemento, a certeza, a 

confirmación, a dúbida, a conxectura, 

o escepticismo e a incredulidade. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición, a 

exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, o eloxio, a admiración, a 

satisfacción, a esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. - 

Estabelecemento e xestión da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1.  

Léxico escrito común e máis 

xerais de textos de certa lonxitude, ben 

organizados e con estruturas 

lingüísticas de certa complexidade, 

nunha variedade de lingua estándar, e 

que traten de temas tanto abstractos 

coma concretos, dentro do propio 

campo de especialización ou interese, 

nos ámbitos persoal, público, 

académico ou ocupacional/laboral, 

sempre que se poidan reler as seccións 

difíciles.  

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

adecuadas para comprender o sentido 

xeral, a información esencial, os puntos 

principais, os detalles relevantes do 

texto, ou información, ideas e opinións 

tanto implícitas coma explícitas, 

claramente sinalizadas.  

Coñecer co suficiente detalle, e saber 

aplicar adecuadamente á comprensión 

do texto, os aspectos sociolingüísticos 

derivados de situacións cotiás e menos 

habituais no ámbito persoal, público, 

académico e ocupacional/laboral, 

sobre, entre outros, a estrutura 

socioeconómica, as relacións 

interpersoais, de xerarquía e entre 

grupos, convencións sociais (actitudes, 

valores, tabús), e os aspectos xerais que 

permitan comprender, no seu caso, o 

trasfondo sociocultural do texto.  

Distinguir, tanto a función ou funcións 

comunicativas principais do texto, 

coma implicacións facilmente 

discerníbeis; apreciar as diferentes 

intencións comunicativas derivadas do 

uso de distintos expoñentes das 

devanditas funcións, e identificar os 

propósitos comunicativos xerais 

asociados a distintos formatos, patróns 

e estilos discursivos típicos.  

Distinguir e aplicar á comprensión do 

texto escrito os significados e funcións 

específicos xeralmente asociados a 

diversas estruturas sintácticas de uso 

común, segundo o contexto de 

comunicación (p. e. unha estrutura 

interrogativa para dar unha orde).  

Recoñecer léxico escrito común e máis 

especializado, relacionado cos propios 

intereses e necesidades no ámbito 

persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual cando se 

conta con apoio visual ou contextual.  

Recoñecer os valores asociados a 

convencións de formato, tipográficas 

ortográficas e de puntuación comúns e 

menos habituais, así como abreviaturas 

área de interese ou da súa especialidade, 

sempre que poida volver ler as seccións 

difíciles (p. e. sobre como redactar un 

traballo académico, seguindo as 

convencions internacionais). 

2. Entende detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e material de 

carácter publicitario sobre asuntos do seu 

interese persoal e académico (p. e. folletos, 

prospectos, programas de estudos 

universitarios). 

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera soporte, e mensaxes en foros e 

blogs, nos que se transmiten información e 

ideas, se pregunta sobre problemas e se 

explican con razoábel precisión, e onde se 

describen de maneira clara e detallada, 

experiencias, sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e aspectos, tanto abstractos 

coma concretos de temas do seu interese. 

4. Comprende información relevante en 

correspondencia formal de institucións 

públicas ou entidades privadas como 

universidades, empresas ou compañías de 

servizos (p. e. carta de admisión a un 

curso). 

5. Comprende o sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes, en 

noticias e artigos xornalísticos ben 

estruturados e de certa lonxitude, nos que 

se adoptan puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidade ou do seu interese, e 

redactados nunha variante estándar da 

lingua. 

6. Entende, en manuais, enciclopedias e 

libros de texto, tanto en soporte papel 

coma dixital, información concreta para a 

resolución de tarefas da clase ou traballos 

de investigación relacionados con temas da 

súa especialidade, así como información 

concreta relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do seu interese 

académico ou ocupacional, en páxinas 

webs e outros textos informativos oficiais, 

institucionais, ou corporativos. 

7. Segue sen dificultade a liña argumental 

de historias de ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de linguaxe 

sinxela e directa, nunha variedade estándar 

da lingua, e comprende o carácter dos 

distintos personaxes e as súas relacións, 

cando uns e outras están descritos 

claramente e co suficiente detalle.  
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especializado (recepción), dentro das 

propias áreas de interese nos ámbitos 

persoal, público, académico e 

ocupacional, relativo á descrición de 

persoas e obxectos, tempo e espazo, 

estados, eventos e acontecementos, 

actividades, procedementos e 

procesos; relacións persoais, sociais, 

académicas e profesionais; educación 

e estudo; traballo e emprendemento; 

bens e servizos; lingua e 

comunicación intercultural; ciencia e 

tecnoloxía; historia e cultura.  

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas.  

 

 

e símbolos de uso común e máis 

específico (p. e. &, %, @, €). 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

Planificación  

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas 

co fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, 

que se pode ou se quere dicir, etc.) 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou gramática, 

obtención de axuda, etc.) Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas 

de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- 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.  

Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico e 

profesional. 

- Descrición e apreciación de 

calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e 

procesos. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

Escribir, en calquera soporte, textos de 

estrutura clara sobre unha serie de 

temas xerais e máis específicos 

relacionados cos propios intereses ou 

especialidade, facendo descricións co 

suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, e organizando de 

maneira coherente, información e ideas 

extraídas de diversas fontes, e 

xustificando as propias opinións sobre 

temas xerais, ou máis específicos, 

utilizando elementos de cohesión e 

coherencia e un léxico de uso común, 

ou máis específico segundo o contexto 

de comunicación.  

Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para 

elaborar textos escritos de estrutura 

clara e de certa lonxitude, (p. e. 

desenvolvendo os puntos principais, e 

ampliándoos coa información 

necesaria, a partir dun guión previo).  

Ser consciente dos trazos socioculturais 

e sociolingüísticos específicos das 

comunidades nas que se utiliza a lingua 

meta, e das súas diferenzas con 

respecto ás culturas propias, relativos a 

costumes, usos, actitudes, valores e 

tabús, e actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente ás 

características dos interlocutores e da 

situación comunicativa na produción 

do texto escrito.  

Adecuar a produción do texto escrito ás 

funcións comunicativas requiridas, 

seleccionando, dentro dun repertorio de 

expoñentes habituais, os máis 

adecuados ao propósito comunicativo, 

e aos patróns discursivos típicos de 

presentación e organización da 

1. Completa un cuestionario detallado con 

información persoal, académica ou laboral 

(p. e. para tomar parte nun concurso 

internacional, ou para solicitar unhas 

prácticas en empresas). 

2. Escribe, nun formato convencional e en 

calquera soporte, un curriculum vitae, 

detallando e ampliando a información que 

considera relevante, en relación co 

propósito e destinatario específicos. 

3. Toma notas, facendo unha lista dos 

aspectos importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta un breve 

resumo coa información esencial, sempre 

que o tema sexa coñecido e o discurso se 

formule dun modo sinxelo e se articule con 

claridade. 

4. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera soporte, nos que 

transmite e solicita información relevante e 

opinións sobre aspectos persoais, 

académicos ou ocupacionais, respectando 

as convencións e normas de cortesía e de 

etiqueta. 

5. Escribe, nun formato convencional, 

informes breves nos que dá información 

pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 

problema xurdido durante unha viaxe), 

describindo co detalle suficiente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha secuencia 

coherente; explicando os motivos de certas 

accións, e ofrecendo opinións e suxestións 

breves e xustificadas sobre o asunto e 

sobre futuras liñas de actuación. 

6. Escribe correspondencia persoal e 

participa en foros e blogs nos que transmite 

información e ideas sobre temas abstractos 

e concretos, comproba información, 
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descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de predicións e 

de sucesos futuros a curto, medio e 

longo prazo. 

- Intercambio de información, 

indicacións, opinións, crenzas e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o 

coñecemento, a certeza, a 

confirmación, a dúbida, a conxectura, 

o escepticismo e a incredulidade. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición, a 

exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, o eloxio, a admiración, a 

satisfacción, a esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1.  

Léxico escrito común e máis 

especializado (produción), dentro das 

propias áreas de interese nos ámbitos 

persoal, público, académico e 

ocupacional, relativo á descrición de 

persoas e obxectos, tempo e espazo, 

estados, eventos e acontecementos, 

actividades, procedementos e 

procesos; relacións persoais, sociais, 

académicas e profesionais; educación 

e estudo; traballo e emprendemento; 

bens e servizos; lingua e 

comunicación intercultural; ciencia e 

tecnoloxía; historia e cultura.  

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas.  

información, entre outros, o reforzo ou 

a recuperación do tema.  

Utilizar con razoábel corrección as 

estruturas morfosintácticas, os patróns 

discursivos e os elementos de conexión 

e de cohesión de uso común, co fin de 

que o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función ou 

funcións comunicativas 

correspondentes.  

Coñecer, e saber seleccionar e utilizar, 

léxico escrito común e máis 

especializado, relacionado cos propios 

intereses e necesidades no ámbito 

persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual.  

Reproducir os patróns ortográficos, de 

puntuación e de formato de uso común, 

e algúns de carácter máis específico (p. 

e. indicacións para acoutar 

información, como paréntese ou 

guións), con corrección na maioría das 

ocasións; saber manexar procesadores 

de textos para resolver, (p. e., dúbidas 

sobre puntuación nos textos producidos 

en formato electrónico), e utilizar con 

eficacia as convencións de escritura 

que rexen na comunicación por 

Internet.  

 

pregunta sobre problemas e explícaos con 

razoábel precisión, e describe de modo 

detallado, experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e unha serie de 

temas concretos relacionados cos seus 

intereses ou a súa especialidade. 

7. Escribe, en calquera soporte, cartas 

formais dirixidas a institucións públicas ou 

privadas e a empresas, nas que dá e solicita 

información relevante, e expresa puntos de 

vista pertinentes sobre a situación obxecto 

da correspondencia, no ámbito público, 

académico ou laboral, respectando as 

convencións formais e de cortesía propias 

deste tipo de textos.  

 

 

 

 

 

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Contrast 1: 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (as well as); disxunción (either…or); oposición/concesión 

(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidade (so that; in order to); comparación (as/not 

so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better than; the best); resultado/correlación (so; so that; the 

more…the better); condición (if; unless; in case ); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, 

promises, commands, wishes). 

 

- Relacións temporais (while; once (we have lived)). 

 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; It seems that...). 
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- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a relief!; How + Adv. + Adj., e. g. How fragile!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. This filme is hilarious!). 

 

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 

 

- Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and Continuous; Past 

Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Present Simple and 

Continuous + Adv.; will be -ing). 

 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect; and Future 

Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a symbol); used to); incoativo ((be) set to); terminativo 

(finish -ing). 

 

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (manage); 

posibilidade/probabilidade (possibly; probably); necesidade (want; take); obrigación (need/needn’t); 

permiso (may; could; allow); intención (be thinking of -ing). 

 

- Expresión da existencia (e. g. there should/must be); a entidade (count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a calidade (e. g. quite impressive; easy to 

carry). 

 

- Expresión da cantidade: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. terribly 

(shy); quite interesting). 

 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement). 

 

- Expresión do tempo (points (e. g. this time next week; for three days), divisions (e. g. semester), and 

indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all the time; during the summer); anteriority (already; 

(not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness 

(just then/as); frequency (e. g. often; frequently; every weekend). 

 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. inmediately; upside down).  

 

5. RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

A modo de rúbrica, para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese unha táboa patrón 

que se pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá cubrir indicando a actividade 

concreta da unidade que avalía cada estándar de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para 

avaliar que se empregou. 

 

Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión oral, produción oral, 

comprensión escrita e  produción escrita). 

 

Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se especificaron son os máis xerais, pero cada 

profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o cadro segundo conveña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Escribir texto] 

 

 

Unidade … 

 

Estándares de aprendizaxe 

Actividades para 

avaliar* 

Instrumento para 

avaliar 
Nivel de 

adquisición 

P
ro

b
a 

es
cr

it
a 

P
ro

b
a 

o
ra

l 

P
o

rt
fo

li
o
 

O
u

tr
o

s 

C
o

n
sé

g
u

eo
 

N
o

n
 o

 c
o
n

se
g

u
e 

to
ta

lm
en

te
 

C
o

n
sé

g
u

eo
 c

o
n

 

d
if

ic
u

lt
ad

e 

N
o

n
 o

 c
o
n

se
g

u
e 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Comprende instrucións técnicas, dadas 

cara a cara ou por outros medios, relativas 

á realización de actividades e normas de 

seguridade no ámbito persoal, público, 

académico ou ocupacional.  

         

2. Entende, en transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, a exposición dun 

problema ou a solicitude de información 

respecto da mesma, sempre que poida 

pedir confirmación sobre algúns detalles.  

         

3. Identifica os puntos principais e detalles 

relevantes dunha conversación formal ou 

informal de certa duración, entre dous ou 

máis interlocutores, que se produce ao seu 

redor, sempre que as condicións acústicas 

sexan boas, o discurso estea estruturado e 

non se faga un uso moi idiomático da 

lingua.  

         

4. Comprende, nunha conversación 

informal ou nunha discusión na que 

participa, tanto de viva voz coma por 

medios técnicos, información específica 

relevante sobre temas xerais ou do seu 

interese, e capta sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a indiferenza, 

sempre que os interlocutores eviten un uso 

moi idiomático da lingua e se non hai 

interferencias acústicas.  

         

5. Comprende, nunha conversación formal 

na que participa, no ámbito académico ou 

ocupacional, información detallada e 

puntos de vista e opinións sobre temas da 

súa especialidade e relativos a actividades 

e procedementos cotiáns e menos 

habituais, sempre que poida facer 

preguntas para comprobar que 

comprendeu o que o interlocutor quixo 

dicir e conseguir aclaracións sobre algúns 

detalles.  

         

6. Comprende as ideas principais e detalles 

relevantes dunha presentación, charla ou 

conferencia que verse sobre temas do seu 
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interese ou da súa especialidade, sempre 

que o discurso estea articulado de maneira 

clara e en lingua estándar.  

7. Comprende os puntos principais e 

detalles relevantes na maioría de 

programas de radio e televisión relativos a 

temas de interese persoal ou da súa 

especialidade, cando se articulan de forma 

relativamente lenta e cunha pronuncia 

clara e estándar, e que traten temas 

coñecidos ou do seu interese. 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Fai presentacións ben estruturadas e de 

certa duración sobre un tema académico, 

coa suficiente claridade como para que se 

poida seguir sen dificultade a maior parte 

do tempo e cuxas ideas principais estean 

explicadas cunha razoábel precisión, e 

responde a preguntas complementarias da 

audiencia formuladas con claridade e a 

velocidade normal.  

         

2. Desenvólvese con eficacia en 

transaccións e xestións que xorden 

mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata 

coas autoridades, así como en situacións 

menos habituais en hoteis, tendas, 

axencias de viaxes, centros de saúde, 

estudo ou traballo, expoñendo os seus 

razoamentos e puntos de vista con 

claridade e seguindo as convencións 

socioculturais que demanda o contexto 

específico.  

         

3. Participa con eficacia en conversacións 

informais cara a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas que describe 

con certo detalle feitos, experiencias, 

sentimentos e reaccións, soños, esperanzas 

e ambicións, e responde adecuadamente a 

sentimentos como a sorpresa, o interese ou 

a indiferenza; conta historias, así como o 

argumento de libros e películas, indicando 

as súas reaccións; dá opinións e solicita as 

dos demais sobre temas do seu interese; fai 

comprensíbeis  as súas opinións ou 

reaccións respecto das solucións posíbeis  

de problemas ou cuestións prácticas; 

expresa con amabilidade crenzas, acordos 

e desacordos, e explica e xustifica as súas 

opinións e proxectos.  

         

4. Toma parte adecuadamente, aínda que 

ás veces teña que pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, en conversacións 

formais, entrevistas e reunións de carácter 

académico ou ocupacional, 

intercambiando información relevante 

sobre aspectos, tanto abstractos coma 

         



 

[Escribir texto] 

 

 

concretos, de temas cotiáns e menos 

habituais nestes contextos, pedindo e 

dando instrucións ou solucións a 

problemas prácticos, expoñendo os seus 

puntos de vista con claridade, e 

xustificando con certo detalle e de modo 

coherente as súas opinións, plans e 

suxestións sobre futuras actuacións. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende instrucións dunha certa 

extensión e complexidade dentro da súa 

área de interese ou da súa especialidade, 

sempre que poida volver ler as seccións 

difíciles.  

         

2. Entende detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e material de 

carácter publicitario sobre asuntos do seu 

interese persoal e académico.  

         

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera soporte, e mensaxes en foros e 

blogs, nos que se transmiten información e 

ideas; pregúntase sobre problemas e 

explícanse con razoábel precisión;  

descríbense de modo claro e detallado, 

experiencias, sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e aspectos, tanto abstractos 

coma concretos, de temas do seu interese.  

         

4. Comprende información relevante en 

correspondencia formal de institucións 

públicas ou entidades privadas, como 

universidades, empresas ou compañías de 

servizos. 

         

5. Comprende o sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes en 

noticias e artigos xornalísticos, ben 

estruturados e de certa lonxitude, nos que 

se adoptan puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidade ou do seu interese e 

redactados nunha variante estándar da 

lingua.  

         

6. Entende, en manuais, enciclopedias e 

libros de texto, tanto en soporte papel 

coma dixital, información concreta para a 

resolución de tarefas da clase ou traballos 

de investigación relacionados con temas 

da súa especialidade, así como 

información concreta relacionada con 

cuestións prácticas ou con temas do seu 

interese académico ou ocupacional, en 

páxinas webs e outros textos informativos 

oficiais, institucionais, ou corporativos. 

         

7. Segue sen dificultade a liña argumental 

de historias de ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de linguaxe 

sinxela e directa, nunha variedade estándar 
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da lingua, e comprende o carácter dos 

distintos personaxes e as súas relacións, 

cando uns e outras están descritos 

claramente e co suficiente detalle. 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 

información persoal, académica ou laboral.  
         

2. Escribe, nun formato convencional e en 

calquera soporte, un currículo, detallando 

e ampliando a información que considera 

relevante en relación co propósito e 

destinatario específicos.  

         

3. Toma notas, facendo unha lista dos 

aspectos importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta un breve 

resumo coa información esencial, sempre 

que o tema sexa coñecido e o discurso se 

formule dun modo sinxelo e se articule 

con claridade.  

         

4. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera soporte, nos que 

transmite e solicita información relevante 

e opinións sobre aspectos persoais, 

académicos ou ocupacionais, respectando 

as convencións e normas de cortesía e de 

etiqueta.  

         

5. Escribe, nun formato convencional, 

informes breves nos que dá información 

pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, ou menos habitual, 

describindo co detalle suficiente 

situacións, persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos nunha secuencia 

coherente; explicando os motivos de certas 

accións, e ofrecendo opinións e suxestións 

breves e xustificadas sobre o asunto e 

sobre futuras liñas de actuación.  

         

6. Escribe correspondencia persoal e 

participa en foros e blogs nos que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos e concretos, comproba 

información; pregunta sobre problemas e 

pode explicalos con razoábel precisión, e 

describe, de modo detallado, experiencias, 

sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha 

serie de temas concretos relacionados cos 

seus intereses ou a súa especialidade.  

         

7. Escribe, en calquera soporte, cartas 

formais dirixidas a institucións públicas ou 

privadas e a empresas, nas que dá e 

solicita información relevante, e expresa 

puntos de vista pertinentes sobre a 

situación obxecto da correspondencia, no 

ámbito público, académico ou laboral, 

respectando as convencións formais e de 
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cortesía propias deste tipo de textos. 

 

 

A continuación, incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un 

dos estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 

 

 

TÁBOA DE CONSULTA DE NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Comprende correctamente 

instrucións técnicas dadas cara 

a cara ou por outros medios, 

relativas á realización de 

actividades e normas de 

seguridade.  

Comprende case ao completo as 

instrucións técnicas dadas cara a 

cara ou por outros medios, 

relativas á realización de 

actividades e normas de 

seguridade.  

Comprende parcialmente e con 

problemas as instrucións 

técnicas dadas cara a cara ou 

por outros medios, relativas á 

realización de actividades e 

normas de seguridade.  

Non comprende as 

instrucións técnicas 

dadas cara a cara ou por 

outros medios, relativas á 

realización de 

actividades e normas de 

seguridade.  

Entende perfectamente, en 

transaccións e xestións cotiás e 

menos habituais, a exposición 

dun problema ou a solicitude 

de información respecto da 

mesma. 

Entende case ao completo, en 

transaccións e xestións cotiás e 

menos habituais, a exposición 

dun problema ou a solicitude de 

información respecto da mesma. 

Entende parcialmente e con 

problemas, en transaccións e 

xestións cotiás e menos 

habituais, a exposición dun 

problema ou a solicitude de 

información respecto da 

mesma. 

Non entende, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, 

a exposición dun 

problema nin a solicitude 

de información respecto 

da mesma. 

Identifica correctamente os 

puntos principais e detalles 

relevantes dunha conversación 

formal ou informal de certa 

duración.  

Identifica case todos os puntos 

principais e detalles relevantes 

dunha conversación formal ou 

informal de certa duración.  

Cústalle identificar os puntos 

principais e detalles relevantes 

dunha conversación formal ou 

informal de certa duración.  

Non identifica os puntos 

principais nin os detalles 

relevantes dunha 

conversación formal ou 

informal de certa 

duración.  

Comprende perfectamente, 

nunha conversación informal 

ou nunha discusión na que 

participa, tanto de viva voz 

coma por medios técnicos, 

información específica 

relevante sobre temas xerais 

ou do seu interese, e capta 

sentimentos como a sorpresa, 

o interese ou a indiferenza.  

Comprende, nunha 

conversación informal ou nunha 

discusión na que participa, tanto 

de viva voz coma por medios 

técnicos, case toda a 

información específica relevante 

sobre temas xerais ou do seu 

interese, e capta sentimentos 

como a sorpresa, o interese ou a 

indiferenza.  

Comprende con dificultade, 

nunha conversación informal 

ou nunha discusión na que 

participa, tanto de viva voz 

coma por medios técnicos, a 

información específica 

relevante sobre temas xerais ou 

do seu interese, e capta 

sentimentos como a sorpresa, o 

interese ou a indiferenza.  

Non comprende, nunha 

conversación informal ou 

nunha discusión na que 

participa, tanto de viva 

voz coma por medios 

técnicos, información 

específica relevante 

sobre temas xerais ou do 

seu interese, e capta 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza. 

Comprende, nunha 

conversación formal na que 

participa, no ámbito 

académico ou ocupacional, 

toda a información detallada e 

todos os puntos de vista e 

opinións sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e procedementos 

Comprende, nunha 

conversación formal na que 

participa, no ámbito académico 

ou ocupacional, case toda a 

información detallada e case 

todos os puntos de vista e 

opinións sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e procedementos 

Comprende con dificultade, 

nunha conversación formal na 

que participa, no ámbito 

académico ou ocupacional, 

información detallada e os 

puntos de vista e opinións sobre 

temas da súa especialidade e 

relativos a actividades e 

procedementos cotiáns e menos 

Non comprende, nunha 

conversación formal na 

que participa, no ámbito 

académico ou 

ocupacional, información 

detallada nin os puntos 

de vista e opinións sobre 

temas da súa 

especialidade e relativos 
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cotiáns e menos habituais.  cotiáns e menos habituais. habituais. a actividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais. 

Comprende perfectamente 

todas as ideas principais e 

todos os detalles relevantes 

dunha presentación, charla ou 

conferencia que verse sobre 

temas do seu interese ou da 

súa especialidade.  

Comprende case todas as ideas 

principais e case todos os 

detalles relevantes dunha 

presentación, charla ou 

conferencia que verse sobre 

temas do seu interese ou da súa 

especialidade.  

Cústalle comprender as ideas 

principais e os detalles 

relevantes dunha presentación, 

charla ou conferencia que verse 

sobre temas do seu interese ou 

da súa especialidade.  

Non comprende as ideas 

principais nin os detalles 

relevantes dunha 

presentación, charla ou 

conferencia que verse 

sobre temas do seu 

interese ou da súa 

especialidade.  

Comprende perfectamente 

todos os puntos principais e 

detalles relevantes na maioría 

de programas de radio e 

televisión relativos a temas de 

interese persoal ou da súa 

especialidade. 

Comprende case todos os 

puntos principais e detalles 

relevantes na maioría de 

programas de radio e televisión 

relativos a temas de interese 

persoal ou da súa especialidade. 

Cústalle comprender case todos 

os puntos principais e detalles 

relevantes na maioría de 

programas de radio e televisión 

relativos a temas de interese 

persoal ou da súa especialidade. 

Non comprende os 

puntos principais nin os 

detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión 

relativos a temas de 

interese persoal ou da 

súa especialidade. 

 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Fai correctamente 

presentacións ben estruturadas 

e de certa duración sobre un 

tema académico, coa 

suficiente claridade como para 

que se poida seguir sen 

dificultade a maior parte do 

tempo e cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoábel precisión, e responde 

sen problemas preguntas 

complementarias da audiencia 

formuladas con claridade e a 

velocidade normal.  

Fai presentacións máis ou 

menos estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

académico, coa suficiente 

claridade como para que se 

poida seguir boa parte do tempo 

e cuxas ideas principais estean 

explicadas con certa precisión, e 

responde preguntas 

complementarias da audiencia 

formuladas con claridade e a 

velocidade normal. 

Fai presentacións estruturadas 

con dificultade e de certa 

duración sobre un tema 

académico, con pouca claridade 

como para que se poida seguir 

e cuxas ideas principais estean 

explicadas con pouca precisión, 

e non é de todo capaz de 

responder preguntas 

complementarias da audiencia 

formuladas con claridade e a 

velocidade normal. 

Non é capaz de facer 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

académico, coa 

suficiente claridade 

como para que se poida 

seguir sen dificultade a 

maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoábel precisión, e non 

é capaz de responder 

preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas 

con claridade e a 

velocidade normal.  

Desenvólvese correctamente e 

con eficacia en transaccións e 

xestións que xorden mentres 

viaxa, organiza a viaxe ou 

trata coas autoridades, así 

como en situacións menos 

habituais en hoteis, tendas, 

axencias de viaxes, centros de 

saúde, estudo ou traballo, 

expoñendo os seus 

razoamentos e puntos de vista 

Desenvólvese con certa eficacia 

en transaccións e xestións que 

xorden mentres viaxa, organiza 

a viaxe ou trata coas 

autoridades, así como en 

situacións menos habituais en 

hoteis, tendas, axencias de 

viaxes, centros de saúde, estudo 

ou traballo, expoñendo os seus 

razoamentos e puntos de vista 

con suficiente claridade e 

Desenvólvese con dificultade 

en transaccións e xestións que 

xorden mentres viaxa, organiza 

a viaxe ou trata coas 

autoridades, así como en 

situacións menos habituais en 

hoteis, tendas, axencias de 

viaxes, centros de saúde, estudo 

ou traballo, expoñendo os seus 

razoamentos e puntos de vista 

con pouca claridade e seguindo 

Non se desenvolve en 

transaccións e xestións 

que xorden mentres 

viaxa, organiza a viaxe 

ou trata coas autoridades, 

nin en situacións menos 

habituais en hoteis, 

tendas, axencias de 

viaxes, centros de saúde, 

estudo ou traballo, sen 

ser capaz de expoñer os 
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con claridade e seguindo as 

convencións socioculturais 

que demanda o contexto 

específico.  

seguindo máis ou menos as 

convencións socioculturais que 

demanda o contexto específico.  

con dificultade as convencións 

socioculturais que demanda o 

contexto específico.  

seus razoamentos e 

puntos de vista con 

claridade nin seguindo as 

convencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico.  

Participa activamente e con 

eficacia en conversacións 

informais cara a cara ou por 

teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que describe con 

certo detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e 

reaccións, soños, esperanzas e 

ambicións, e responde 

adecuadamente a sentimentos 

como a sorpresa, o interese ou 

a indiferenza; conta historias, 

así como o argumento de 

libros e películas, indicando as 

súas reaccións; dá opinións e 

solicita as dos demais sobre 

temas do seu interese; fai 

comprensíbeis  as súas 

opinións ou reaccións respecto 

das solucións posíbeis  de 

problemas ou cuestións 

prácticas; expresa con 

amabilidade crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e 

xustifica as súas opinións e 

proxectos.  

Participa case sen dificultade en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que 

describe con algún detalle 

feitos, experiencias, sentimentos 

e reaccións, soños, esperanzas e 

ambicións, e responde a 

sentimentos como a sorpresa, o 

interese ou a indiferenza; conta 

historias, así como o argumento 

de libros e películas, indicando 

as súas reaccións; dá opinións e 

solicita as dos demais sobre 

temas do seu interese; fai 

comprensíbeis  con algunha 

dificultade as súas opinións ou 

reaccións respecto das solucións 

posíbeis  de problemas ou 

cuestións prácticas; expresa con 

amabilidade crenzas, acordos e 

desacordos, e explica e xustifica 

as súas opinións e proxectos.  

Participa con dificultade en 

conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que 

describe con pouco detalle 

feitos, experiencias, 

sentimentos e reaccións, soños, 

esperanzas e ambicións, e non é 

capaz de todo de responder a 

sentimentos como a sorpresa, o 

interese ou a indiferenza; 

apenas é capaz de contar 

historias, así como o argumento 

de libros e películas, indicando 

as súas reaccións; cústalle facer 

ofrecementos e preguntar por 

opinións persoais sobre temas 

do seu interese; ten dificultade 

para facer comprensíbeis  as 

súas opinións e reaccións 

respecto das solucións posíbeis  

de problemas ou cuestións 

prácticas; cústalle expresar con 

amabilidade crenzas, acordos e 

desacordos, e explicar e 

xustificar as súas opinións e 

proxectos.  

Non é capaz de participar  

con eficacia en 

conversacións informais 

cara a cara ou por 

teléfono ou outros 

medios técnicos, nas que 

describe con certo detalle 

feitos, experiencias, 

sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e non 

responde adecuadamente 

a sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; non conta 

historias, nin o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; non pode 

dar nin preguntar por 

opinións persoais sobre 

temas do seu interese; 

non é capaz de facer 

comprensíbeis  as súas 

opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posíbeis  de problemas 

ou cuestións prácticas; 

non expresa con 

amabilidade crenzas, 

acordos e desacordos, e 

non explica e xustifica as 

súas opinións e 

proxectos.  

Participa adecuadamente, 

aínda que ás veces teña que 

pedir que lle repitan ou aclaren 

algunha dúbida, en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico ou 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos, tanto abstractos 

coma concretos, de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo e 

dando instrucións ou solucións 

a problemas prácticos, 

expoñendo os seus puntos de 

vista con claridade, e 

Participa, aínda que a miúdo 

teña que pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico ou 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos, tanto abstractos coma 

concretos, de temas cotiáns e 

menos habituais nestes 

contextos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a 

problemas prácticos, expoñendo 

os seus puntos de vista, e 

xustificando con algo de detalle 

e de modo máis ou menos 

Cústalle participar, e ten que 

pedir case constantemente que 

lle repitan ou aclaren algunha 

dúbida, en conversacións 

formais, entrevistas e reunións 

de carácter académico ou 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos, tanto abstractos coma 

concretos, de temas cotiáns e 

menos habituais nestes 

contextos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a 

problemas prácticos, 

expoñendo os seus puntos de 

vista con pouca claridade, e 

xustificando con pouco detalle 

Non é capaz de 

participar,en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico ou 

ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos, tanto 

abstractos coma 

concretos, de temas 

cotiáns e menos 

habituais nestes 

contextos, etc. 
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xustificando con certo detalle 

e de modo coherente as súas 

opinións, plans e suxestións 

sobre futuras actuacións. 

coherente as súas opinións, 

plans e suxestións sobre futuras 

actuacións. 

e de modo pouco coherente as 

súas opinións, plans e 

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

 

 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Comprende perfectamente 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de interese 

ou da súa especialidade.  

Comprende case sen problemas 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de interese ou 

da súa especialidade.  

Cústalle comprender 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de interese 

ou da súa especialidade.  

Non comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e 

complexidade dentro da 

súa área de interese ou 

da súa especialidade. 

Entende perfectamente todos 

os detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e 

material de carácter 

publicitario sobre asuntos do 

seu interese persoal e 

académico.  

Entende case todos os detalles 

relevantes e implicacións de 

anuncios e material de carácter 

publicitario sobre asuntos do 

seu interese persoal e 

académico.  

Entende con dificultade os 

detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e 

material de carácter publicitario 

sobre asuntos do seu interese 

persoal e académico.  

Non entende os detalles 

relevantes nin as 

implicacións de anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre 

asuntos do seu interese 

persoal e académico.  

Comprende perfectamente 

correspondencia persoal en 

calquera soporte, e mensaxes 

en foros e blogs, nos que se 

transmite información e ideas; 

faise preguntas sobre 

problemas e explícase con 

bastante precisión; describe de 

modo claro e detallado, 

experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e 

aspectos, tanto abstractos 

coma concretos, de temas do 

seu interese.  

Comprende case sen problemas 

correspondencia persoal en 

calquera soporte, e mensaxes en 

foros e blogs, nos que se 

transmite información e ideas; 

faise preguntas sobre problemas 

e explícase con razoábel 

precisión; e describe de modo 

bastante claro e detallado, 

experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e 

aspectos, tanto abstractos coma 

concretos, de temas do seu 

interese. 

Cústalle comprender 

correspondencia persoal en 

calquera soporte, e mensaxes 

en foros e blogs, nos que se 

transmiten información e ideas; 

faise preguntas sobre 

problemas e explícase con 

pouca precisión; e describe de 

modo pouco claro e detallado, 

experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e 

aspectos tanto abstractos coma 

concretos de temas do seu 

interese. 

Non comprende 

correspondencia persoal 

en ningún soporte, nin 

mensaxes en foros e 

blogs, nos que se 

transmite información e 

ideas; non se pregunta 

sobre problemas e non é 

capaz de explicalos con 

precisión,  nin se 

describen  experiencias, 

sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e aspectos 

tanto abstractos coma 

concretos de temas do 

seu interese. 

Comprende perfectamente 

información relevante en 

correspondencia formal de 

institucións públicas ou 

entidades privadas. 

Comprende case toda a 

información relevante en 

correspondencia formal de 

institucións públicas ou 

entidades privadas. 

Comprende con bastante 

dificultade a información 

relevante en correspondencia 

formal de institucións públicas 

ou entidades privadas. 

Non comprende a 

información relevante en 

correspondencia formal 

de institucións públicas 

ou entidades privadas. 

Comprende perfectamente o 

sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis 

relevantes en noticias e artigos 

xornalísticos nos que se 

adoptan puntos de vista 

Comprende case ao completo o 

sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis 

relevantes en noticias e artigos 

xornalísticos nos que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre 

Cústalle comprender o sentido 

xeral, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en 

noticias e artigos xornalísticos 

nos que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas de 

Non comprende o 

sentido xeral, os puntos 

principais nin os detalles 

máis relevantes en 

noticias e artigos 

xornalísticos nos que se 
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concretos sobre temas de 

actualidade ou do seu interese 

e redactados nunha variante 

estándar da lingua.  

temas de actualidade ou do seu 

interese e redactados nunha 

variante estándar da lingua.  

actualidade ou do seu interese e 

redactados nunha variante 

estándar da lingua.  

adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de 

actualidade ou do seu 

interese e redactados 

nunha variante estándar 

da lingua.  

Entende perfectamente a 

información concreta para a 

resolución de tarefas da clase 

ou traballos de investigación 

relacionados con temas da súa 

especialidade, así como 

información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do seu 

interese académico ou 

ocupacional en diferentes 

formatos. 

Entende case sen problemas a 

información concreta para a 

resolución de tarefas da clase ou 

traballos de investigación 

relacionados con temas da súa 

especialidade, así como 

información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do seu 

interese académico ou 

ocupacional en diferentes 

formatos. 

Ten dificultade para entender a 

información concreta para a 

resolución de tarefas da clase 

ou traballos de investigación 

relacionados con temas da súa 

especialidade, así como 

información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do seu 

interese académico ou 

ocupacional en diferentes 

formatos. 

Non entende a 

información concreta 

para a resolución de 

tarefas da clase ou 

traballos de investigación 

relacionados con temas 

da súa especialidade, nin 

a información concreta 

relacionada con 

cuestións prácticas ou 

con temas do seu interese 

académico ou 

ocupacional en diferentes 

formatos. 

Segue moi ben a liña 

argumental de historias de 

ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de 

linguaxe sinxela e directa, 

nunha variedade estándar da 

lingua, e comprende o carácter 

dos distintos personaxes e as 

súas relacións, cando uns e 

outras están descritos 

claramente e co suficiente 

detalle. 

Segue sen moita dificultade a 

liña argumental de historias de 

ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de 

linguaxe sinxela e directa, 

nunha variedade estándar da 

lingua, e comprende case na súa 

totalidade o carácter dos 

distintos personaxes e as súas 

relacións, cando uns e outras 

están descritos claramente e co 

suficiente detalle. 

Segue con dificultade a liña 

argumental de historias de 

ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de 

linguaxe sinxela e directa, 

nunha variedade estándar da 

lingua, e cústalle comprender o 

carácter dos distintos 

personaxes e as súas relacións, 

aínda que uns e outras estean 

descritos claramente e co 

suficiente detalle. 

Non segue a liña 

argumental de historias 

de ficción e de novelas 

curtas claramente 

estruturadas, de linguaxe 

sinxela e directa, nunha 

variedade estándar da 

lingua, e non é capaz de 

comprender o carácter 

dos distintos personaxes 

nin as súas relacións, 

aínda que uns e outras 

estean descritos 

claramente e co 

suficiente detalle. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Completa correctamente un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

académica ou laboral.  

Completa con algúns erros un 

cuestionario detallado con 

información persoal, académica 

ou laboral.  

Completa con dificultade un 

cuestionario detallado con 

información persoal, académica 

ou laboral.  

Non é capaz de 

completar un 

cuestionario detallado 

con información persoal, 

académica ou laboral.  

Escribe correctamente, nun 

formato convencional e en 

calquera soporte, un currículo, 

detallando e ampliando a 

Escribe con algúns erros, nun 

formato convencional e en 

calquera soporte, un currículo, 

detallando e ampliando a 

Escribe con bastantes erros, 

nun formato convencional e en 

calquera soporte, un currículo, 

detallando e ampliando a 

Non é capaz de escribir, 

nun formato 

convencional e en 

calquera soporte, un 
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información que considera 

relevante en relación co 

propósito e destinatario 

específicos.  

información que considera 

relevante en relación co 

propósito e destinatario 

específicos. 

información que considera 

relevante en relación co 

propósito e destinatario 

específicos. 

currículo, detallando e 

ampliando a información 

que considera relevante 

en relación co propósito 

e destinatario 

específicos. 

Toma notas correctamente, 

facendo unha lista dos 

aspectos importantes, durante 

unha conferencia sinxela, e 

redacta perfectamente un 

breve resumo coa información 

esencial.  

Toma notas con algúns erros, 

facendo unha lista dos aspectos 

importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta 

tamén con erros un breve 

resumo coa información 

esencial.  

Toma notas con bastantes erros, 

facendo unha lista dos aspectos 

importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta 

tamén con bastantes erros un 

breve resumo coa información 

esencial. 

Non é capaz de tomar 

notas, facendo unha lista 

dos aspectos 

importantes, durante 

unha conferencia sinxela, 

nin redacta un breve 

resumo coa información 

esencial.  

Escribe perfectamente notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite e 

solicita información relevante 

e opinións sobre aspectos 

persoais, académicos ou 

ocupacionais, respectando as 

convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta.  

Escribe con algúns erros notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite e 

solicita información relevante e 

opinións sobre aspectos 

persoais, académicos ou 

ocupacionais, respectando as 

convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta.  

Escribe con bastantes erros 

notas, anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite e 

solicita información relevante e 

opinións sobre aspectos 

persoais, académicos ou 

ocupacionais, respectando as 

convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta.  

Non é capaz de escribir 

notas, anuncios, 

mensaxes nin 

comentarios, en ningún 

soporte, nos que se 

pretende transmitir e 

solicitar información 

relevante e opinións 

sobre aspectos persoais, 

académicos ou 

ocupacionais, 

respectando as 

convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta.  

Escribe perfectamente, nun 

formato convencional, 

informes breves nos que dá 

información pertinente sobre 

un tema académico, 

ocupacional, ou menos 

habitual, describindo co 

detalle suficiente situacións, 

persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos 

nunha secuencia coherente; 

explicando os motivos de 

certas accións, e ofrecendo 

opinións e suxestións breves e 

xustificadas sobre o asunto e 

sobre futuras liñas de 

actuación.  

Escribe con algúns erros, nun 

formato convencional, informes 

breves nos que dá información 

pertinente sobre un tema 

académico, ocupacional, ou 

menos habitual, describindo con 

certo detalle situacións, persoas, 

obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha 

secuencia coherente; explicando 

os motivos de certas accións, e 

ofrecendo opinións e suxestións 

breves e xustificadas sobre o 

asunto e sobre futuras liñas de 

actuación.  

Escribe con bastantes erros, 

nun formato convencional, 

informes breves nos que dá 

información sobre un tema 

académico, ocupacional, ou 

menos habitual, tratando de 

describir situacións, persoas, 

obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha 

secuencia pouco coherente; 

explicando máis ou menos os 

motivos de certas accións, e 

ofrecendo de forma pouco clara 

opinións e suxestións breves e 

xustificadas sobre o asunto e 

sobre futuras liñas de 

actuación.  

Non é capaz de escribir, 

nun formato 

convencional, informes 

breves para dar 

información sobre un 

tema académico, 

ocupacional, ou menos 

habitual, tratando de 

describir situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares; narrando 

acontecementos nunha 

secuencia pouco 

coherente, etc.  

Escribe correctamente 

correspondencia persoal e 

participa activamente en foros 

e blogs nos que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos e concretos, 

comproba información, 

pregunta sobre problemas e 

explícaos con razoábel 

precisión, e describe, de 

maneira detallada, 

experiencias, sentimentos, 

Escribe con algúns erros 

correspondencia persoal e 

participa sen demasiados 

problemas en foros e blogs nos 

que transmite información e 

ideas sobre temas abstractos e 

concretos, comproba 

información, pregunta sobre 

problemas e explícaos con certa 

precisión, e describe, de 

maneira máis ou menos 

detallada, experiencias, 

Escribe con bastantes erros 

correspondencia persoal e 

cústalle participar en foros e 

blogs nos que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos e concretos; 

non é capaz de comprobar toda 

a información nin de preguntar 

sobre problemas, nin describe 

de todo experiencias, 

sentimentos, reaccións, feitos, 

plans nin temas concretos 

Non é capaz de escribir 

correspondencia persoal 

nin de participar en foros 

e blogs nos que ten que 

transmitir información e 

ideas sobre temas 

abstractos e concretos, e 

tampouco é capaz de 

comprobar toda a 

información nin de 

preguntar sobre 

problemas, nin de 
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reaccións, feitos, plans e unha 

serie de temas concretos 

relacionados cos seus intereses 

ou a súa especialidade.  

sentimentos, reaccións, feitos, 

plans e unha serie de temas 

concretos relacionados cos seus 

intereses ou a súa especialidade. 

relacionados cos seus intereses 

ou a súa especialidade. 

describir experiencias, 

sentimentos, reaccións, 

feitos, plans nin temas 

concretos relacionados 

cos seus intereses ou a 

súa especialidade. 

Escribe correctamente, en 

calquera soporte, cartas 

formais dirixidas a institucións 

públicas ou privadas e a 

empresas, nas que dá e solicita 

información relevante, e 

expresa puntos de vista 

pertinentes sobre a situación 

obxecto da correspondencia, 

no ámbito público, académico 

ou laboral, respectando as 

convencións formais e de 

cortesía propias deste tipo de 

textos. 

Escribe con algúns erros, en 

calquera soporte, cartas formais 

dirixidas a institucións públicas 

ou privadas e a empresas, nas 

que dá e solicita información 

relevante, e expresa puntos de 

vista pertinentes sobre a 

situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito 

público, académico ou laboral, 

respectando as convencións 

formais e de cortesía propias 

deste tipo de textos. 

Escribe con bastantes erros, en 

calquera soporte, cartas formais 

dirixidas a institucións públicas 

ou privadas e a empresas, nas 

que trata de dar e solicitar 

información relevante, e apenas 

é quen de expresar puntos de 

vista pertinentes sobre a 

situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito 

público, académico ou laboral, 

sendo apenas capaz de 

respectar as convencións 

formais e de cortesía propias 

deste tipo de textos. 

Non é capaz de escribir, 

en calquera soporte, 

cartas formais dirixidas a 

institucións públicas ou 

privadas e a empresas, 

nas que trata de dar e 

solicitar información 

relevante, e non é quen 

de expresar puntos de 

vista pertinentes sobre a 

situación obxecto da 

correspondencia, no 

ámbito público, 

académico ou laboral, 

non sendo capaz de 

respectar as convencións 

formais e de cortesía 

propias deste tipo de 

textos. 

 

 

 

 

7. SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

UNIT 1 – Adventure Travel 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a supervivencia no Amazonas. 

- Utilizar correctamente o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past Continuous. 

- Redactar a descrición dun lugar, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

- Comprender a información clave dunha conversación sobre a descrición dos lugares de vacacións. 

- Describir de forma oral unha fotografía. 

- Pronunciar correctamente os sons /s/ e /z/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema das viaxes de aventura a través dunha serie de fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Predición do contido dun texto a partir do título e da fotografía que o ilustra. 

- Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

- Comprensión dun texto sobre as dificultades e obstáculos dun aventureiro ao percorrer o Amazonas, para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para responder preguntas de opción múltiple. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 
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- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

Phrasal Verbs. 

- Vocabulario relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios, na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; o xerundio e o infinitivo. 

 

Grammar 

 

- Expresión de hábitos e actividades: Present Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 

- Expresión de accións en curso e plans programados para un futuro próximo: Present Continuous. Uso e 

formación. Expresións temporais. 

- Expresión accións pasadas: Past Simple e Past Continuous. Uso e formación. 

- Expresións temporais. 

- Tip: os verbos estáticos. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha charla onde se dan algúns consellos para viaxar á selva do Amazonas.  

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que aparece 

nela. 

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

- Tip: expresións lingüísticas á hora de describir fotografías. 

 

Pronunciation 

 

- Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

- Pronuncia dos sons /s/ e /z/. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto descritivo. 

- Estudo e práctica da orde dos adxectivos que preceden o substantivo. 

- Produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda 

do cadro Useful Expressions. 

- Diferenzas entre o inglés británico e o americano, na sección Contrast. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre a Ruta 66, a mítica estrada que percorría Estados Unidos desde Chicago até 

Los Ángeles, para realizar distintas actividades.  



 

[Escribir texto] 

 

 

- Procura en Internet de información sobre tres atraccións que os turistas poden visitar na Ruta 66, para 

redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 6-7; Extra Reading, WB, páx. 10: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas presentados na unidade; estratexia de lectura: predición do contido dun texto a partir do título e das 

imaxes que o acompañan; False Friends, SB, páx. 7: identificación de False Friends no texto; saber como 

responder Multiple-Choice Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 8, 9 e 12; Vocabulary Builder, WB, páxs. 78-79: uso de vocabulario relacionado 

coas viaxes e coa descrición de escenarios; Phrasal Verbs; o xerundio e o infinitivo. 

- Grammar, SB, páxs. 10-11: repaso do Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past 

Continuous. 

- Listening, SB, páx. 12: comprensión oral dunha conversación relacionada cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 13: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 141: recoñecemento do alfabeto fonético inglés e diferenciación dos sons 

consonánticos /s/ e /z/. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 9: expresión escrita dun texto descritivo dun lugar no que o 

alumno/a estivese, e do barrio ou vila onde vive, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 114: procura en Internet das atraccións da estrada destinadas aos turistas que fan a 

Ruta 66. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 1.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 11; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 78-79: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 6: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 6-7: reflexión sobre as dificultades e obstáculos que se lle presentaron ao aventureiro 

Ed Stafford nunha viaxe polo Amazonas. 

- Vocabulary, SB, páxs. 8-9: interese por aprender as palabras, Phrasal Verbs e expresións relacionadas coas 

viaxes. 

- Grammar, SB, páxs. 10-11: uso da gramática aprendida na unidade, para desenvolverse en situacións que 

se dan en distintas viaxes ou para describir unha viaxe. 

- Skills, SB, páx. 12: capacidade para describir un escenario. 

- Listening, SB, páx. 12: comprensión dunha conversación sobre unhas vacacións. 

- Speaking, SB, páx. 13: capacidade para describir unha fotografía.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
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- Over to You, SB, páx. 6: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que 

se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 13: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 9: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 6-7: adquisición de coñecementos sobre as viaxes de aventuras. 

- Culture Extra, SB, páx. 114: texto sobre a Ruta 66. 

- Listening, SB, páx. 12: adquisición de coñecementos sobre as experiencias de viaxes. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Descricións de lugares. 

- Características do río Amazonas e dos grupos étnicos da zona. 

- Os distintos tipos de destinos turísticos. 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- A vida do explorador Capitán Robert Falcon Scott. 

- Descrición das actividades das persoas nos períodos de vacacións. 

- A Ruta 66: historia desta mítica estrada que percorría os Estados Unidos dunha costa á outra. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Os verbos estáticos. 

- Técnicas de lectura: predicir o contido. 

- O Present Simple e o Present Continuous. 

- O Past Simple e o Past Continuous. 

- Os Phrasal Verbs.  

- O xerundio e o infinitivo. 

- A orde dos adxectivos. 

- Uso da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A descrición oral dunha fotografía. 

- Expresións útiles. 

 

 

UNIT 2 – To the Rescue 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado con situacións de emerxencia. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o comportamento de dúas persoas ao enfrontárense a 

situacións de emerxencia. 

- Utilizar o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple correctamente. 

- Redactar un texto narrativo empregando correctamente os conectores de secuencia. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista de radio. 

- Falar sobre feitos pasados. 

- Practicar a entoación das frases interrogativas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
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Reading 

 

- Familiarizarse co tema das situacións de risco a través dun cuestionario. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura rápida dun texto para obter a idea xeral.  

- Comprensión dun texto sobre o comportamento de dúas persoas ao enfrontárense a situacións de 

emerxencia, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para identificar afirmacións verdadeiras e falsas. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Diferenza entre os adxectivos con terminacións -ing e -ed. 

- Vocabulario relacionado con situacións de emerxencia na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to / would. 

 

Grammar 

 

- Expresión de accións pasadas: Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. Uso e formación. Expresións 

temporais. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dun programa de radio onde se dan consellos para sobrevivir a un accidente de avión. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista de radio. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que aparece 

nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para falar de situacións de emerxencia, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: uso de expresións lingüísticas para pediralle ao interlocutor/a que repita algo. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia de frases interrogativas e oracións enunciativas atendendo á entoación. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto narrativo. 

- Estudo e práctica dos conectores de secuencia. 

- Diferenzas de uso entre algúns conectores de secuencia, na sección Contrast. 

- Produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 
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Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre unha zona de grande interese turístico no interior de Australia, chamada 

Outback, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet da letra da canción Waltzing Matilda, o himno non oficial de Australia, para contestar 

a unhas preguntas. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 18-19; Extra Reading, WB, páx. 18: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: entender de forma xeral dous textos facendo 

unha lectura rápida dos mesmos, sen prestar atención ás palabras que poidan presentar dificultade; False 

Friends, SB, páx. 19: identificación de False Friends no texto; saber como responder True/False Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 20, 21 e 24; Vocabulary Builder, WB, páxs. 80-81: uso de vocabulario relacionado 

con situacións de emerxencia; os adxectivos acabados en -ed / -ing; uso de used to / would. 

- Grammar, SB, páxs. 22-23: o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple. 

- Listening, SB, páx. 24: comprensión oral dunha entrevista de radio relacionada cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 25: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 141: entoación correcta das preguntas e das oracións enunciativas. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 17: expresión escrita de textos narrativos, utilizando os 

conectores de secuencia aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 115: procura en Internet da letra da canción Waltzing Matilda, himno non oficial de 

Australia. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 2.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 19; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 80-81: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 18: expresión oral de respostas a preguntas sobre temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 18-19: reflexión sobre o perigo das situacións de emerxencia nas que dúas persoas se 

viron involucradas. 

- Vocabulary, SB, páxs. 20, 21 e 24: interese por aprender as palabras relacionadas coas situacións de 

emerxencia, e por facer un uso correcto dos adxectivos acabados en -ed / -ing. 

- Grammar, SB, páxs. 22-23: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 24: capacidade para describir unha situación de emerxencia. 

- Listening, SB, páx. 24: comprensión dunha entrevista de radio. 

- Speaking, SB, páx. 25: capacidade para falar dun evento pasado.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
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- Over to You, SB, páx. 18: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que 

se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 17: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 18-19: adquisición de coñecementos e reflexión sobre distintas situacións de 

emerxencia. 

- Culture Extra, SB, páx. 115: texto no que se dan consellos sobre como realizar distintas actividades en 

Outback, zona turística do interior de Australia, para evitar perigos. 

- Listening, SB, páx. 24: adquisición de coñecementos e reflexión sobre a experiencia dun adolescente 

nunha situación de emerxencia. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- Rescate de trinta e tres mineiros atrapados en Chile a 600 metros baixo terra. 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Outback: o interior de Australia é un lugar de grande interese turístico, onde só reside o 10 % da poboación 

australiana. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Técnicas de lectura: deducir a idea xeral dun texto. 

- Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. 

- Uso dos conectores de secuencia. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e composición dunha narración. 

- Expresións útiles. 

 

UNIT 3 – A Robotic World 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un robot que realiza labores de limpeza de 

verteduras de petróleo no mar. 

- Utilizar correctamente o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect Simple. 

- Redactar un correo electrónico empregando correctamente os adverbios de modo e de intensidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación. 

- Comparar fotografías. 

- Pronunciar correctamente os sons consonánticos /dʒ/, /ʃ/ e /tʃ/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema da robótica. 
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- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura da primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal que contén. 

- Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

- Comprensión dun texto sobre un robot que realiza labores de limpeza de verteduras de petróleo, para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para completar oracións. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulario relacionado coa tecnoloxía na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used to. 

 

Grammar 

 

- Expresión de accións futuras co Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect 

Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha entrevista radiofónica na que se fala da vertedura de petróleo no Golfo de 

México. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece 

nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para comparar fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: uso de expresións lingüísticas para chamar a atención de alguén sobre algo. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons consonánticos /dʒ/, /ʃ/ e /tʃ/. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dunha carta informal ou dun correo electrónico. 

- Importancia do uso dos signos de puntuación, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos adverbios de modo e de intensidade. 

- Produción dun correo electrónico informal seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e 

con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 
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- Comprensión dun texto sobre Xapón, a capital mundial da robótica, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o “manga” e os debuxos animados xaponeses, para redactar un 

texto sobre un heroe robot famoso en Xapón. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 30-31; Extra Reading, WB, páx. 26: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación da idea principal dun parágrafo 

mediante a lectura da primeira oración do mesmo; False Friends, SB, páx. 31: identificación de False 

Friends no texto; saber como completar frases dun parágrafo. 

- Vocabulary, SB, páxs. 32, 33 e 36; Vocabulary Builder, WB, páxs. 82-83: uso de vocabulario relacionado 

coa tecnoloxía; emprego de sufixos para formar adxectivos; uso de be used to / get used to. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35: o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect Simple. 

- Listening, SB, páx. 36: comprensión oral dunha conversación relacionada cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 37: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia dos sons consonánticos /dʒ/, /ʃ/ e /tʃ/. 

- Writing, SB, páxs. 38-39; Writing; WB, páx. 25: expresión escrita de cartas e correos electrónicos 

informais, utilizando os adverbios de modo e de intensidade aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 116: procura en Internet de robots humanoides que aparecen en debuxos animados e 

cómics xaponeses. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 3.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 27; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 82-83: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 30: expresión oral de coñecementos sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 30-31: reflexión sobre a contaminación da auga por petróleo e da importancia de 

preservar o medio. 

- Vocabulary, SB, páxs. 32 e 33: interese por aprender o vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 36: capacidade para describir aparellos tecnolóxicos. 

- Listening, SB, páx. 36: comprensión dunha conversación relacionada cun aparello tecnolóxico. 

- Speaking, SB, páx. 37: capacidade para comparar fotografías.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 30: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que 

se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 37: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1


 

[Escribir texto] 

 

 

- Writing, SB, páxs. 38-39; Writing; WB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 30-31: adquisición de coñecementos sobre robots utilizados para preservar o medio. 

- Culture Extra, SB, páx. 116: texto que fala sobre Xapón, a capital robótica do mundo. 

- Listening, SB, páx. 36: adquisición de coñecementos sobre o Kindle. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- A construción de robots para facilitar a vida diaria. 

- Evolución da robótica para facilitarlles a realización de tarefas cotiás, como ir ao supermercado, ás persoas 

con mobilidade limitada. 

- As novas tecnoloxías como medio de comunicación entre as persoas. 

 

- Cultura Científica: 

 

- Xapón: a capital mundial da robótica. 

 

- Tecnoloxía Industrial: 

 

- Evolución dos inventos a favor da preservación do medio.  

 

- Lingua e literatura: 

 

- Familia léxica do campo das tecnoloxías. 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Técnicas de lectura: identificar a idea principal dun parágrafo. 

- Future Simple, Future Continuous e be going to. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- Orde das palabras na oración. 

- Adverbios de intensidade. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e redacción dun correo electrónico.  

- Comparación de fotografías. 

- Expresións útiles. 

 

 

UNIT 4 – Between Us 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario asociado ás relacións persoais e ás descricións. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética 

entre dúas persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación sentimental. 

- Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 

- Redactar un texto describindo unha persoa, empregando conectores de adición e de contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varias conversacións informais. 

- Describir de maneira oral o aspecto físico e as características das persoas.  

- Pronunciar correctamente as palabras que conteñan o son consonántico /h/ e as formas contraídas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 



 

[Escribir texto] 

 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema das relacións persoais a través dunha serie de citas de personaxes famosos. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura do texto para identificar a intención do autor do mesmo. 

- Comprensión dun texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética entre dúas persoas, ante a 

posibilidade de estabelecer unha relación sentimental, para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para contestar a preguntas abertas. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Sufixos para formar substantivos. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulario asociado ás relacións persoais e ás descricións, na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; os adxectivos compostos. 

 

Grammar 

 

- Uso dos verbos modais e dos modais perfectos. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dun programa de radio onde se dan consellos sentimentais. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: conversacións informais. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece 

nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para describir persoas, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións lingüísticas para engadir algo máis nunha conversación ou para salientar algo. 

 

Pronunciation 

 

- Práctica da pronuncia de palabras que inclúan o son /h/. 

- Práctica da pronuncia das formas contraídas. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto descritivo. 

- Estudo e práctica dos conectores de adición. 

- Diferenzas no uso dos conectores de adición, na sección Contrast. 

- Produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda 

do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 



 

[Escribir texto] 

 

 

 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre a educación dos británicos na mesa, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o tradicional “té das cinco” en Gran Bretaña. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 42-43; Extra Reading, WB, páx. 34: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: comprensión da intención do autor/a dun 

texto; False Friends, SB, páx. 43: identificación de False Friends no texto; saber como responder preguntas 

de desenvolvemento. 

- Vocabulary, SB, páxs. 44, 45 e 48; Vocabulary Builder, WB, páxs. 84-85: uso de vocabulario asociado ás 

relacións persoais; o uso dos sufixos para formar substantivos; os adxectivos compostos. 

- Grammar, SB, páxs. 46-47: os modais e os modais perfectos. 

- Listening, SB, páx. 48: comprensión oral de varias conversacións relacionadas cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 49: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia do son /h/ e das formas contraídas. 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing; WB, páx. 33: expresión escrita de textos descritivos, utilizando os 

conectores de adición aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 117: procura en Internet de información relacionada co “té das cinco” en Gran 

Bretaña. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 4.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 35; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 84-85: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 42: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Vocabulary, SB, páxs. 44 e 45: interese por aprender as palabras relacionadas coas relacións persoais. 

- Grammar, SB, páxs. 46-47: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 48: capacidade para describir persoas. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 42: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que 

se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 49: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 
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[Escribir texto] 

 

 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing; WB, páx. 33: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 42-43: lectura dun texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética entre 

dúas persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación sentimental. 

- Culture Extra, SB, páx. 117: texto no que se fala da diferenza dos costumes e da educación nas comidas 

das familias británicas, de antes e de agora. 

- Writing, SB, páxs. 50-51: adquisición de coñecementos sobre como expresar por escrito a descrición 

dunha persoa. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Estudo das relacións sentimentais desde o punto de vista da composición xenética de cada persoa. 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- O matrimonio como unha convención social.  

- Evolución dos costumes relacionados co matrimonio. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para formar substantivos. 

- Técnicas de lectura: comprender a intención do autor. 

- Modais e modais perfectos. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha descrición. 

- Conectores de adición. 

- Expresións útiles. 

UNIT 5 – What’s It Worth? 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e coas compras. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un experimento planificado polo diario The 

Washington Post que consistía en observar a reacción da xente ante a música tocada por Joshua Bell, un dos 

mellores violinistas do mundo, que actuaba de incógnito no metro estadounidense. 

- Utilizar correctamente o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Redactar un texto argumentativo, empregando correctamente os conectores de contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varios diálogos. 

- Expresar opinións. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema dos hábitos de consumo a través dunhas fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Predición do contido dun texto a partir da procura de información específica (scanning).  



 

[Escribir texto] 

 

 

- Comprensión dun texto sobre un experimento no que o famoso violinista Joshua Bell se fai pasar por un 

músico da rúa, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: procura de sinónimos. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Collocations con verbos. 

- Vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e coas compras, na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos + preposición. 

 

 

 

Grammar 

 

- O primeiro, o segundo e o terceiro condicional. Uso e formación. 

- Tip: repaso dos verbos que se poden utilizar co primeiro e segundo condicional. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dun boletín de noticias sobre as actuacións na rúa como outro tipo de representación 

musical. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: varios diálogos breves. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece 

nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para expresar a súa opinión sobre os artigos que aparecen nunhas 

fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: a importancia de razoar as respostas á hora de intercambiar opinións. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto argumentativo. 

- Uso de expresións á hora de dar opinións e expoñer feitos, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos conectores de contraste. 

- Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda 

do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 



 

[Escribir texto] 

 

 

- Comprensión dun texto sobre os mercados de segunda man, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o que John Freyer vendeu en eBay, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 54-55; Extra Reading, WB, páx. 42: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: procura de información específica no texto a 

través do scanning; False Friends, SB, páx. 55: identificación de False Friends no texto; identificación de 

sinónimos nun texto. 

- Vocabulary, SB, páxs. 56, 57 e 60; Vocabulary Builder, WB, páxs. 86-87: uso de vocabulario relacionado 

cos hábitos de consumo e coas compras; Collocations con verbos; verbos + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59: o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Listening, SB, páx. 60: comprensión oral dun diálogo relacionado cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 61: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia dos sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 41: expresión escrita de textos argumentativos. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 118: procura en Internet do que John Freyer puxo á venda en eBay nos anos 2000-

2001. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 5.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 43; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 86-87: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 54: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 54 e 55: interese polo experimento que levou a cabo o violinista Joshua Bell. 

- Vocabulary, SB, páxs. 56, 57 e 60: interese por aprender o vocabulario relacionado cos hábitos de 

consumo. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 60: capacidade para utilizar o vocabulario relacionado coas compras. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 54: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que 

se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 61: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 41: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 
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[Escribir texto] 

 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 54-55: lectura dun texto sobre as actuacións na rúa, como outro tipo de representación 

musical. 

- Culture Extra, SB, páx. 118: texto no que se fala dos mercados de segunda man. 

- Speaking, SB, páx. 61: expresión da opinión persoal. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Economía: 

 

- Comparación de prezos e estilos de compra. 

- A sociedade do consumismo. 

- As novas canles de compra: Internet, a telecompra, etc. 

- Influencia das modas e tendencias nos nosos hábitos de consumo. 

- A influencia dos símbolos de prestixio nos distintos ámbitos da sociedade. 

- Os efectos da publicidade nos hábitos e preferencias dos nenos.  

- Os mercados de segunda man: unha alternativa ás canles habituais de compra. 

 

- Linguaxe e Práctica Musical: 

 

- As actuacións na rúa como outro tipo de representación musical. 

 

- Lingua e literatura: 

 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- Técnicas de lectura: procura de información específica nun texto. 

- Collocations con verbos. 

- Os verbos + preposicións. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e redacción dun texto argumentativo. 

- Os conectores de contraste. 

- Expresións útiles. 

 

UNIT 6 – Behind the Scenes 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado co cinema. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a película Invictus. 

- Utilizar a voz pasiva correctamente. 

- Utilizar os verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

- Redactar unha crítica cinematográfica empregando conectores de finalidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación e dun anuncio publicitario. 

- Facer plans. 

- Pronunciar correctamente as palabras tendo en conta a súa acentuación. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema do cinema a través dunhas fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Predición do contido dun texto adiviñando o significado dalgunhas palabras polo seu contexto.  

- Comprensión dun texto sobre a película Invictus, para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para contestar a preguntas de opción múltiple. 



 

[Escribir texto] 

 

 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Uso de prefixos para a formación de palabras co significado oposto.  

- Vocabulario relacionado co cinema na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; substantivos + preposición. 

 

Grammar 

 

- Uso adecuado da voz pasiva. Diferenzas coa voz activa. 

- Os verbos causativos. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha entrevista sobre os actores que protagonizaron a película Invictus. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación e un anuncio publicitario. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece 

nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para facer plans para a fin de semana, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións para rexeitar suxestións. 

 

Pronunciation 

 

- Identificación da sílaba acentuada para pronunciar as palabras correctamente.  

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dunha crítica cinematográfica. 

- A importancia das redes sociais na sociedade actual, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos conectores de finalidade. 

- Produción dunha crítica cinematográfica seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e 

con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre o deporte nacional por excelencia en Canadá, o hóckey sobre xeo, para 

realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre un deporte de neve, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 



 

[Escribir texto] 

 

 

 

- Reading, SB, páxs. 66-67; Extra Reading, WB, páx. 50: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: dedución do significado das palabras polo 

contexto; False Friends, SB, páx. 67: identificación de False Friends no texto; identificación correcta das 

palabras clave nun texto. 

- Vocabulary, SB, páxs. 68, 69 e 72; Vocabulary Builder, WB, páxs. 88-89: uso de vocabulario relacionado 

co cinema; prefixos; nomes + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71: a voz pasiva e os verbos causativos. 

- Listening, SB, páx. 72: comprensión oral dun anuncio e dunha conversación relacionados cos temas 

presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 73: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páxs. 142-143: acentuación das palabras. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 49: expresión escrita de críticas cinematográficas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 119: procura en Internet de deportes de neve. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 6.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 51; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 88-89: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 66: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 66 e 67: lectura dun texto sobre a película Invictus. 

- Vocabulary, SB, páxs. 68, 69 e 72: interese por aprender o vocabulario relacionado co cinema. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Speaking, SB, páx. 73: capacidade para facer plans. 

- Writing, SB, páxs. 74-75: capacidade para escribir unha crítica cinematográfica. 

- Skills, SB, páx. 72: capacidade para describir unha película. 

 

 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 66: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que 

se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 73: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 49: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 
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- Reading, SB, páxs. 66-67: lectura dun texto sobre a representación da vida de personaxes históricos, a 

través da película Invictus. 

- Culture Extra, SB, páx. 119: texto no que se fala sobre o hóckey  sobre xeo. 

- Speaking, SB, páx. 73: os plans. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- Adaptación da vida de personaxes históricos e do panorama actual ao cinema. 

- O cinema como mostra dos hábitos e tendencias da sociedade moderna. 

- Nollywood: a industria do cinema de Nixeria. 

- Repercusión dos actos sociais relacionados co cinema. 

 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- As redes sociais como medio de comunicación. 

 

- Educación Física: 

 

- O hóckey  sobre xeo: un deporte que se practica en Canadá desde o século XIX. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Técnicas de lectura: deducir o significado das palabras polo contexto. 

- A pasiva. 

- Os verbos causativos. 

- Os prefixos. 

- Uso dos conectores de finalidade. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha crítica de cinema. 

- Expresións útiles. 

 

 

 

UNIT 7 – Out in the Cold 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado cos problemas sociais e coa súa solución. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre xente sen fogar que vive no aeroporto de Heathrow. 

- Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

- Redactar unha noticia xornalística empregando correctamente as conxuncións causais e consecutivas. 

- Comprender a información global e a específica dun boletín de noticias. 

- Especular sobre o que está a ocorrer nun lugar, a través dunhas fotografías.  

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/, e practicar o ritmo das oracións. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema dos problemas sociais a través dunha fotografía. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Predición do contido dun texto a partir da identificación das palabras clave que hai nel.  

- Comprensión dun texto sobre as persoas sen fogar que viven no aeroporto de Heathrow, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: reflexión sobre as preguntas para as que hai que dar a opinión persoal sobre o tema proposto.  
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- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Uso de sufixos para a formación de adxectivos.  

- Vocabulario relacionado cos problemas sociais e coa súa solución, na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con facilidade. 

 

 

Grammar 

 

- Relato do que outra persoa preguntou, respondeu ou suxeriu, utilizando o estilo indirecto. Uso e 

formación.  

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

- Tip: reflexión sobre o uso dos reporting verbs. 

 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral das campañas de promoción de dous aeroportos internacionais. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un boletín de noticias. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece 

nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para especular sobre o que está a ocorrer en dous lugares, a través dunhas 

fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: facer conxecturas sobre un tema.  

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/. 

- Práctica do ritmo das oracións.  

 

Writing 

 

- Análises da estrutura dunha noticia xornalística. 

- Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas. 

- Diferenzas de uso das conxuncións causais, na sección Contrast. 

- Produción dunha noticia xornalística seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 
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- Comprensión dun texto sobre un programa de televisión no que se trata de concienciar a persoas podentes 

sobre os problemas de violencia, desemprego e pobreza dalgunhas zonas de Inglaterra, para realizar distintas 

actividades.  

- Procura en Internet de información sobre personaxes famosos que axudan a persoas sen recursos, para 

redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 78-79; Extra Reading, WB, páx. 58: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación de palabras clave nos textos; 

False Friends, SB, páx. 79: identificación de False Friends no texto; Opinion Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 80, 81 e 84; Vocabulary Builder, WB, páxs. 90-91: uso de vocabulario relacionado 

cos problemas sociais e coas súas posíbeis solucións; sufixos para formar adxectivos; palabras que se 

confunden facilmente. 

- Grammar, SB, páxs. 82-83: o estilo indirecto. 

- Listening, SB, páx. 84: comprensión oral de varios informes relacionados cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 85: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar sobre os 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/, e práctica do ritmo das oracións. 

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 57: expresión escrita de noticias xornalísticas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 120: procura en Internet de personaxes famosos que axudan a persoas sen recursos. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 7.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 59; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 90-91: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 78: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 78 e 79: lectura dun texto sobre as persoas sen fogar que viven no aeroporto de 

Heathrow. 

- Vocabulary, SB, páxs. 80, 81 e 84: interese por aprender o vocabulario relacionado cos problemas sociais. 

- Grammar, SB, páxs. 82-83: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Speaking, SB, páx. 85: capacidade para facer especulacións. 

- Writing, SB, páxs. 86-87: capacidade para escribir unha noticia xornalística. 

- Skills, SB, páx. 84: capacidade para propoñer solucións para os distintos problemas sociais. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 78: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que 

se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 85: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 
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- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 57: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 78-79: reflexión dun texto que fala sobre persoas sen fogar que viven no aeroporto de 

Heathrow, a través da súa lectura. 

- Culture Extra, SB, páx. 120: texto no que se fala sobre o programa de telerrealidade británico The Secret 

Millionaire. 

- Speaking, SB, páx. 85: as especulacións. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- A realidade social dos indixentes. 

- Reacción dos viandantes ante un indixente. 

- Os aeroportos como refuxio para as persoas sen fogar. 

- A implicación dos dirixentes e de persoas representativas nos problemas sociais, como o das persoas sen 

fogar. 

- As folgas e as manifestacións como medio de protesta. 

 

- Economía: 

 

- As distintas situacións que se poden dar para que unha persoa acabe durmindo na rúa. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- O programa The Secret Millionaire trata de concienciar ás persoas máis podentes sobre os problemas de 

violencia, desemprego e pobreza dalgunhas zonas de Inglaterra. 

 

- Fundamentos da arte: 

 

- O teatro como medio para mostrar a vida dun grupo de mulleres sen fogar. 

 

- Educación Física: 

 

- A vida do xogador de fútbol portugués Bebé. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para a formación de adxectivos. 

- Técnicas de lectura: identificar palabras clave. 

- O estilo indirecto. 

- Uso das conxuncións causais e consecutivas. 

- Técnicas de escritura.  

- A estrutura e redacción dunha noticia xornalística.  

- Expresións útiles. 

 

 

UNIT 8 – Everybody’s Business? 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para 

investigar aos aspirantes a un posto de traballo. 
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- Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Redactar un texto de opinión empregando os pronomes persoais e os adxectivos posesivos. 

- Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 

- Expresar acordo ou desacordo con diferentes afirmacións. 

- Pronunciar correctamente os sons /i:/ e /i/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse coas redes sociais a través dunhas ilustracións. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Comprensión da función dos pronomes e adxectivos posesivos no texto. 

- Comprensión dun texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para investigar aos candidatos/as a un 

posto de traballo, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: procura de antónimos nun texto.  

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Phrasal Verbs.  

- Vocabulario relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos, na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adxectivos  + preposición. 

 

Grammar 

 

- As oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos. 

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

- Tip: os pronomes relativos who, which e that. 

- Diferenzas das estruturas de relativo aprendidas en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha conversación entre dous amigos sobre as probas ás que someten a aspirantes a un 

traballo para seleccionar persoal. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece 

nela. 

- Expresión de acordo ou desacordo ante diversas afirmacións. 

- Tip: expresións utilizadas para xustificar opinións. 

- Interacción oral co compañeiro/a para expresar as súas opinións sobre diversos temas, utilizando as 

expresións dadas. 

 

Pronunciation 

 

- Identificación e pronuncia dos sons vocálicos /i:/ e /i/. 
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Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto de opinión. 

- Diferenzas entre un texto de opinión e un argumentativo, na sección Contrast. 

- Uso dos pronomes persoais e adxectivos posesivos para evitar a repetición innecesaria de substantivos e 

para que o texto se lea con fluidez. 

- Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda 

do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre YouTube, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre xogos que se practican a través de Facebook, para redactar un 

texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 90-91; Extra Reading, WB, páx. 66: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación das referencias dos pronomes e 

dos adxectivos posesivos nun texto; False Friends, SB, páx. 91: identificación de False Friends no texto; 

antónimos. 

- Vocabulary, SB, páxs. 92, 93 e 96; Vocabulary Builder, WB, páxs. 92-93: uso de vocabulario relacionado 

coas redes sociais e cos distintos protocolos; Phrasal Verbs; adxectivos + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 94-95: os pronomes relativos; as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Listening, SB, páx. 96: comprensión oral dun programa de radio relacionado cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 97: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: os sons vocálicos /i:/ e /i/. 

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 65: expresión escrita de textos de opinión. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 121: procura en Internet de xogos que se practican a través de Facebook. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 8.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 67; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 92-93: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 90: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 
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- Reading, SB, páxs. 90-91: lectura dun texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para investigar 

aos candidatos/as a un posto de traballo. 

- Vocabulary, SB, páxs. 92 e 93: interese por aprender o vocabulario relacionado coas redes sociais. 

- Grammar, SB, páxs. 94-95: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Speaking, SB, páx. 97: capacidade para expresar acordo ou desacordo. 

- Writing, SB, páxs. 98-99: capacidade para escribir un texto de opinión. 

- Skills, SB, páx. 96: capacidade para manexar o vocabulario relacionado cos distintos protocolos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 90: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que 

se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 97: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 65: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 90-91: lectura dun texto para a concienciación e a reflexión sobre os contidos das redes 

sociais. 

- Culture Extra, SB, páx. 121: texto no que se fala sobre o uso de YouTube, para realizar distintas 

actividades. 

- Speaking, SB, páx. 97: uso de expresións que indican acordo ou desacordo. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- As redes sociais como medio de comunicación e de divulgación de información. 

- Consecuencias dun mal uso da información procedente das redes sociais. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- O uso que as personalidades da música e do cinema fan das redes sociais con fins benéficos. 

- A cultura de YouTube: persoas de todas as idades que comparten os seus vídeos sobre temas moi diversos. 

 

- Lingua e literatura: 

 

- Os pronomes relativos. 

- As oracións de relativo. 

- Os Phrasal Verbs. 

- O uso de pronomes persoais e de adxectivos posesivos para evitar a repetición de substantivos e para que o 

texto se lea con fluidez. 

- Técnicas de lectura: comprender as referencias ás que aluden os pronomes e os adxectivos posesivos. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dun texto de opinión.  

- Expresións útiles. 

 

UNIT 9 – Cultural Contrasts 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado cos costumes propios doutras culturas e con distintos estilos de vida. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o proxecto dun montañeiro norteamericano para a 

construción dunha escola nunha vila de Paquistán. 

- Repasar a gramática que se estudou nas unidades anteriores. 
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- Redactar unha biografía. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista. 

- Expresarse nunha entrevista. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse cos costumes doutras culturas a través dun cuestionario. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Comprensión do contido do texto a partir da inferencia de matices ou lendo entre liñas para comprender 

cousas que non están escritas.  

- Comprensión dun texto sobre o proxecto do montañeiro norteamericano Greg Mortenson para a 

construción dunha escola nunha vila de Paquistán, para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: reflexión sobre as preguntas nas que hai que indicar a que se refiren unhas palabras. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Collocations con substantivos. 

- Vocabulario relacionado cos costumes doutras culturas e coas distintas formas de vida, na sección Topic 

Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; want + infinitivo e  

want + obxecto + infinitivo. 

 

 

Grammar Review 

 

- Repaso da gramática que se estudou en unidades anteriores. 

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

 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha conferencia sobre o Instituto de Asia Central, fundado por Greg Mortenson. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que aparece 

nela. 

- Fórmulas lingüísticas para utilizar nunha entrevista.  

- Tip: a importancia de dar respostas detalladas. 

- Interacción oral co compañeiro/á para entrevistar e ser entrevistado, utilizando as expresións dadas. 

 

Pronunciation 
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- Pronuncia dos sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/. 

- Práctica e recoñecemento das palabras que van acentuadas nas oracións. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dunha biografía. 

- Diferenzas entre unha biografía e unha autobiografía, na sección Contrast. 

- Repaso das técnicas de escritura vistas ao longo do libro. 

- Produción dunha biografía seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto, sobre o papel dalgunhas organizacións na recuperación do galés como lingua viva 

entre os seus habitantes, e realización de distintas actividades sobre o mesmo. 

- Procura en Internet de información sobre o “Pidgin English”, unha versión simplificada e rudimentaria do 

inglés usada como lingua franca, para despois redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 102-103; Extra Reading, WB, páx. 74: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: facer deducións mediante a lectura dun texto, 

lendo entre liñas; False Friends, SB, páx. 103: identificación de False Friends no texto; scanning. 

- Vocabulary, SB, páxs. 104, 105 e 108; Vocabulary Builder, WB, páxs. 94-95: uso de vocabulario 

relacionado cos costumes e coas distintas formas de vida doutras culturas; Collocations con substantivos; 

frases con want . 

- Grammar Review, SB, páxs. 106-107: repaso de toda a gramática aprendida. 

- Listening, SB, páx. 108: comprensión oral dunha entrevista relacionada cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 109: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: os sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/ e a acentuación das distintas oracións. 

- Writing, SB, páxs. 110-111; Writing; WB, páx. 73: expresión escrita de biografías. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 122: procura en Internet de información sobre o “Pidgin English”. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 9.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 75; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 94-95: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 102: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 102-103: lectura dun texto sobre o proxecto do montañeiro norteamericano Greg 

Mortenson para a construción dunha escola nunha vila de Paquistán. 

- Vocabulary, SB, páxs. 104, 105 e 108: interese por aprender o vocabulario relacionado cos costumes e 

coas distintas formas de vida doutras culturas. 

 

- Grammar Review, SB, páxs. 106-107: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida. 

- Speaking, SB, páx. 109: capacidade para levar a cabo unha entrevista e/ou facer o papel do entrevistado/a. 

- Writing, SB, páxs. 110-111: capacidade para escribir unha biografía. 

- Skills, SB, páx. 108: capacidade para manexar o vocabulario relacionado cos distintos tipos de vida 

doutras culturas. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 102: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 109: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 110-111; Writing; WB, páx. 73: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 102-103: lectura e reflexión sobre un texto relacionado co proxecto que o montañeiro 

Greg Mortenson levou a cabo para axudar aos habitantes dunha vila paquistaní. 

- Culture Extra, SB, páx. 122: texto no que se fala sobre a recuperación do galés como lingua viva entre os 

seus habitantes. 

- Speaking, SB, páx. 109: uso de expresións frecuentes nas entrevistas. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- Os costumes e os contrastes propios das distintas culturas. 

- O papel dalgunhas organizacións na recuperación do galés como lingua viva entre os seus habitantes. 

- A historia do montañeiro Greg Mortenson e de como construíu unha escola nunha vila de Paquistán, en 

agradecemento polo trato recibido durante a súa estancia alí. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- A fama de Justin Bieber entre os adolescentes de todo o mundo. 

 

- Economía: 

 

- Adaptación dos produtos das grandes marcas ás necesidades dos mercados locais doutros países. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Técnicas de lectura: inferir significados non explícitos. 

- Want + infinitivo / want + obxecto + infinitivo. 

- Collocations con substantivos. 

- Repaso de toda a gramática vista. 

- Repaso das técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha biografía. 

- Expresións útiles. 
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7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Contrast for Bacharelato 1 ten en conta a diversidade existente nas aulas en canto ao nivel de coñecementos 

e ao grao de facilidade para a aprendizaxe que teñen os alumnos/as. Nesta difícil tarefa, proporciónalle 

abundante axuda ao profesorado, a través das actividades do Student’s Book e do Workbook, das valiosas 

suxestións no Teacher’s Manual  e no material extra fotocopiábel. 

 

Como punto de partida tomamos en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

 

. 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 do Student’s Book e do Workbook ao incluír un repaso continuo de 

estruturas e de vocabulario. Ambos os dous ofrecen tarefas con diferentes niveis de dificultade para poder 

integrar aos distintos tipos de alumnos/as. Por outra banda, o Teacher’s All-in-One Pack inclúe amplas 

oportunidades de reforzo para os alumnos/as con capacidades menos desenvolvidas e á vez, material de 

ampliación para os de nivel máis avanzado. Con este conxunto de material fotocopiábel ao seu alcance, o 

profesorado pode elixir e adecuar as tarefas ao nivel concreto de cada alumno/a.  

 

 

. A motivación para aprender  

 

A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun idioma, xa que 

depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese ata ese momento. En moitas ocasións, a 

motivación está directamente condicionada polo ambiente e polo contexto no que os alumnos se 

desenvolven. 

 

No noso curso tivemos en conta, tanto este factor coma as diferenzas no ambiente sociocultural do que 

proceden os alumnos/as, xa que todo iso inflúe notabelmente no nivel das súas motivacións individuais e 

tamén na forma máis lóxica e funcional de presentarlles os contidos. Para seleccionar os temas incluídos 

neste curso realizamos unha ampla investigación, abarcando o punto de vista do profesor/a a través de 

cuestionarios, pero tamén o propio punto de vista dos alumnos/as, para adaptalos ás súas idades, 

experiencias e contorno. Seleccionáronse temas que fan posíbel 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. 

 

 

. Os estilos de aprendizaxe  

 

Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos estilos de aprendizaxe á 

hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a pode ser reflexivo ou impulsivo cando se 

enfronta ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante 

necesitar varios intentos para asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e 

aprender máis amodo conseguindo o mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo sistemático. 

Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas 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.  

 

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 iso desde a 

primeira unidade fomentamos a reflexión dos alumnos/as sobre a súa propia aprendizaxe, para que sexan 

conscientes do seu progreso e tamén aprendan de xeito máis efectivo; isto implica unha maior motivación e 

responsabilidade por parte do alumnado.  
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. Os intereses dos alumnos/as  

 

Está comprobado que os intereses dos alumnos/as se diversifican moito máis en Bacharelato. O seu interese 

por aprender un idioma varía moito dependendo da súa motivación e/ou necesidade de facelo. Por iso 

incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan de interese para a maioría.  

 

Ademais, levouse a cabo unha coidadosa selección de funcións co fin de que as poidan poñer en práctica 

nun futuro próximo, tales como as necesarias para responder un test de cultura xeral, manter conversacións 

informais entre a mocidade, escribir correos electrónicos, entender a xente da súa idade doutros países, etc.  

 

Para rematar, consideramos importante de cara ao profesorado, non só que poida recoñecer o tipo de 

diversidade que ten nunha determinada clase, senón tamén que a poida prever. A este respecto, incluímos no 

Teacher’s Manual numerosas suxestións que lle permitirán estabelecer os diferentes graos de coñecemento e 

de autonomía dos seus alumnos/as e os diversos xeitos en que lles pode presentar os contidos. Ademais 

atopará unha importante axuda no Teacher’s All-in-One Pack, que contén: 

 

- Un pre-test, para diagnosticar as necesidades dos alumnos/as, e catro páxinas con exercicios de repaso para 

poder elixir o material fotocopiábel adecuado a cada un. 

- Un test por cada unidade e outro por cada trimestre, todos en dous niveis de dificultade. 

- Nove listening test.  

- Nove speaking test.  

- Nove exames extra como práctica para o exame final. 

- Nove exercicios extra de vocabulario e de gramática en dúas partes: na primeira son do mesmo nivel que 

os que aparecen no Student’s Book e na segunda inclúense exercicios dun nivel lixeiramente superior, para 

alumnos/as máis adiantados. 

- Páxinas extra de listening para que practiquen a comprensión oral. 

- Páxinas extra de speaking para que practiquen a expresión oral. 

- Páxinas extra de writing para que repasen e practiquen o vocabulario, as estruturas e a redacción dos tipos 

de texto que aprenderon ao longo do curso. 

- As respostas a todos os exercicios adicionais. 

 

 

Outro compoñente que, sen ningunha dúbida, lle resultará útil ao profesorado é o Digital Teacher’s Pack, 

que contén tres CD-ROM: 

 

- Test Factory and Other Resources CD-ROM: contén todos os exames incluídos no Teacher’s All-in-One 

Pack en formato editábel, para poder facer cambios e adaptalos ás distintas necesidades da clase. Tamén 

contén todos os textos e os scripts dos listenings do Student’s Book. 

- Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona textos e ferramentas fáciles de usar para 

producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

- Interactive Whiteboard CD-ROM: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a expresión 

oral, apoiándose en fotografías motivadoras e en análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

  

Por outra banda, o Student’s Activity Multirom ofrece actividades interactivas de gramática e de 

vocabulario, listenings adicionais con exercicios de comprensión oral do Workbook, para que os alumnos/as 

con maiores dificultades de aprendizaxe poidan reforzar os seus coñecementos na casa e que os máis 

avantaxados os poidan ampliar.  

 

As seccións Reading, Vocabulary, Grammar e Looking Back do Student’s Book foron deseñadas contando 

cos catro ámbitos de diversidade anteriormente citados, tratándoa dunha forma graduada e á vez ascendente. 

 

 

 

8. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 
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Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito dos obxectivos da 

etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias troncais e específicas, serán os 

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nos cadros incluídos no punto 5 

desta programación, de acordo co real decreto 1105/2014. 

 

A avaliación será: 

 

- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, estabeleceranse medidas 

de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, axiña que se detecten as 

dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar o 

proceso educativo. 

 

- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma dos procesos 

de aprendizaxe. 

 

O alumno/a pasará de primeiro a segundo curso de Bacharelato cando supere as materias cursadas ou teña 

avaliación negativa en dúas materias como máximo. 

 

Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse probas 

extraordinarias e programas individualizados en cada un dos cursos. 

 

Poderase repetir cada un dos cursos de Bacharelato unha soa vez como máximo, salvo excepcións indicadas 

no artigo 32.1 do real decreto 1105/2014. 
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. INTRODUCIÓN E METODOLOXÍA 

 

 

1.1. Introdución  

 

Contrast for Bacharelato 2 é o segundo dun método en dous niveis, deseñado para 

solucionar os problemas específicos que adoitan ter os alumnos/as de inglés nesta etapa, 

sen importar a comunidade autónoma onde vivan nin a lingua oficial que falen. En cada 

nivel do curso, os materiais proporcionados supoñen unhas 100 -110 horas de clase, aínda 

que o número de horas dependerá do número de alumnos/as por cada clase e do nivel dos 

estudantes. Contrast 2 revisa e consolida o que os alumnos/as aprenderon en Contrast 1, 

ao mesmo tempo que amplía o vocabulario e as estruturas gramaticais. A sección Exam 

Preparation do Student’s Book prepáraos para a realización da proba de acceso á 

universidade, ofrecendo consellos para o exame ademais de modelos de exames como 

práctica. 

 

A serie foi deseñada poñendo unha especial énfase no desenvolvemento do vocabulario. 

Para lograr este propósito, o vocabulario trabállase de modo extenso ao longo das 

unidades do Student’s Book e da exclusiva e orixinal sección Vocabulary Builder (incluída 

no Workbook). Cada unidade do Student’s Book ten unha sección de dobre páxina 

dedicada ao vocabulario na que amplía o grupo léxico, introduce vocabulario novo e 

expresións idiomáticas, presenta diferenzas idiomáticas relevantes entre o inglés británico 

e o americano, etc. Este modo de traballar o vocabulario de modo sistemático daralle ao 

alumnado as ferramentas básicas para enfrontarse ás tarefas comunicativas que xurdirán 

ao longo das unidades.  

 

Contrast 2 presenta as estruturas gramaticais nun contexto auténtico e fai que os 

alumnos/as lle presten atención á formación e aos diferentes usos de cada estrutura. 

Tamén se anima ao alumnado a reflexionar sobre as similitudes e diferenzas entre o inglés 

e a súa propia lingua, para unha mellor comprensión do funcionamento da lingua de 

estudo. As actividades están coidadosamente graduadas en dificultade de tal xeito que os 

alumnos/as identifiquen a gramática aprendida contextualizada en textos atractivos e reais. 

Ademais, o alumnado ten a oportunidade de comprobar as respostas a estes últimos 

exercicios, a través de actividades de comprensión oral.  

 

Contrast for Bacharelato 2 ofrece un estruturado programa de escritura no que os 

alumnos/as analizan e practican os diferentes xéneros literarios. Detállanse os pasos que 

teñen que seguir para facer a tarefa de escritura. Ademais, cada unidade céntrase nunha 

destreza de writing concreta para permitir que os alumnos/as melloren a súa expresión 

escrita.  

 

As seccións de Listening e Speaking están coidadosamente integradas na unidade co fin de 

lograr o desenvolvemento da competencia comunicativa. Os alumnos/as atoparán 

actividades centradas en contextos útiles, habituais e cotiáns, así como actividades orais 

propias dos exames de speaking. Ao mesmo tempo, na sección Tip (incluída en Speaking) 

danse consellos útiles que apoian o alumnado na tarefa de fortalecer e mellorar as 

destrezas que necesitan para lograr comunicarse dun modo efectivo.  
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As tres destrezas comunicativas “writing, listening e speaking” danlle ao alumnado a 

oportunidade de practicar o vocabulario e as estruturas gramaticais que aprenderon, dun 

modo guiado e perfectamente pautado.  

 

Contrast 2 demostra que a linguaxe é fundamental na comunicación entre diferentes 

culturas e nas diferentes áreas de coñecemento do proxecto curricular que os alumnos/as 

estudan. As unidades do Student’s Book inclúen seccións que tratan textos, cancións e 

poemas relacionados con diversos temas culturais e intercurriculares e que contribúen ao 

entretemento dos alumnos/as, así como cadros con información cultural interactiva e 

interesante. Todo isto preséntase en intervalos regulados e perfectamente integrados ao 

longo do libro.  

 

Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 

anímase ao alumnado a organizar e expresar as súas propias ideas, experiencias e 

opinións, a través de tarefas de expresión escrita e oral e a avaliar as súas propias 

habilidades lingüísticas segundo as vaian traballando ao longo do libro.  

Un alumno/a que estude con Contrast 2 será competente na maior parte de capacidades 

lingüísticas expresadas no nivel B1, é dicir, un usuario independente que:  

- é capaz de comprender os puntos principais de textos claros e en lingua estándar se 

tratan sobre cuestións que lle son coñecidas, xa sexa en situacións de traballo, de 

estudo ou de lecer;  

- sábese desenvolver na maior parte das situacións que poden xurdir durante unha 

viaxe por zonas onde se utiliza a lingua;  

- é capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas que lle son familiares 

ou nos que ten un interese persoal;  

- pode describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como 

xustificar brevemente as súas opinións ou explicar os seus plans.  

 

No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato os 

alumnos/as deben ser capaces de comprender a información transmitida polo seu 

interlocutor/a, independentemente do acento que teña.  

 

No caso das emisións transmitidas por medios de comunicación ou reprodución mecánica, 

preténdese que comprendan a información global e a específica das mensaxes, que 

interpreten algunhas das ideas principais transmitidas nas mesmas e que sexan capaces de 

realizar certos tipos de abstracción dentro do campo de interese xeral do alumno/a.  

 

En Contrast for Bacharelato 2 os temas e situacións de comunicación amplían o 

coñecemento do mundo e as experiencias persoais do alumnado, ademais de permitirlle 

tomar conciencia do valor da lingua inglesa como vehículo de comunicación internacional 

e da súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual.  

 

Para estabelecer o grao de dificultade das situacións de comunicación tivemos en conta o 

tipo de mensaxe e o tema, o interlocutor/a ou interlocutores/as, a canle, grao e tipo de 

comprensión requirida, o uso de estratexias comunicativas (lingüísticas e non lingüísticas) 

e a necesidade de axuda.  
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Os niveis de comprensión van graduados desde as habilidades comunicativas receptivas 

máis básicas, como son recoñecer ou identificar determinados elementos e información, 

ata a inferencia, é dicir, a interpretación de opinións e a identificación da funcionalidade 

dun texto, pasando pola interpretación de significados apoiándose en claves non 

lingüísticas, no contexto, etc. Preténdese potenciar unha actitude crítica cara á 

información transmitida nestas mensaxes.  

 

A secuenciación das habilidades comunicativas receptivas non dá por feito que o 

alumnado non as traia adquiridas de 1º de Bacharelato; o que tratamos de conseguir é a 

automatización do seu uso en 2º de Bacharelato grazas ao repaso e á práctica continua que 

se fai ao longo das unidades didácticas.  

 

Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as continúan sendo 

profesores/as, compañeiros/as e falantes da lingua inglesa. Os alumnos/as participan en 

conversacións nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir ideas e opinións de 

modo claro e ordenado, utilizando estratexias de comunicación e compensación que 

aprenderon na ESO, e tamén repasan, amplían e profundan nas funcións comunicativas da 

lingua estudadas en cursos precedentes.  

 

En canto á produción escrita, a complexidade estará non só na extensión e nos conceptos 

expresados senón tamén nas habilidades comunicativas utilizadas. Xa que logo, en 

Bacharelato os textos terán un carácter cada vez máis complexo, aínda que sempre dentro 

da realidade persoal e académica do alumnado. As producións incluirán desde textos de 

opinión, cartas formais, resumos, textos argumentativos e informativos e descrición de 

acontecementos.  

 

Os alumnos/as deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando así 

un grao de madurez sintáctica maior que na ESO. Esta madurez leva aparellado o uso 

correcto dalgunhas oracións subordinadas e marcadores do discurso, a ampliación do 

léxico receptivo e produtivo e o desenvolvemento de procesos de autocorrección.  

 

No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e/ou 

adecuados aos seus intereses, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que fomenten 

a súa autonomía na lectura comprensiva e no uso dos procedementos adquiridos de modo 

sistemático. Os tipos de texto máis usuais son artigos de revistas, textos informativos e 

narrativos, diarios e historias breves. As estratexias de lectura centradas en desenvolver a 

súa autonomía, tales como a utilización de dicionarios (seleccionar o adecuado, detectar e 

buscar as palabras esenciais para a comprensión, identificar a acepción apropiada, etc.), o 

uso de gramáticas e libros de referencia, o uso de recursos lingüísticos tales como a 

formación de palabras, as categorías gramaticais, a identificación de true e false friends, 

sinónimos, etc., requiren unha práctica sistemática para alcanzar a automatización no 

desenvolvemento da lectura comprensiva. Os textos iranse especializando pouco a pouco, 

con temas de interese e actividades de dificultade adecuada ao seu nivel, co obxectivo de 

fomentar nos alumnos/as o aprecio da lectura como fonte de información, gozo, lecer e 

acceso a outras culturas e formas de vida, e facilitar unha actitude receptiva e respectuosa 

á vez que crítica ante a información que transmiten os devanditos textos.  

 

A reflexión sobre o funcionamento do sistema lingüístico non só é importante no noso 

método como elemento facilitador da aprendizaxe, senón tamén como elemento 
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imprescindíbel para a autocorrección. Deste xeito, en Contrast for Bacharelato 2 

foméntase a competencia comunicativa, a través de textos orais e escritos e da reflexión 

sobre a competencia lingüística propiamente dita, mediante unha serie de estratexias de 

aprendizaxe autónoma, para que os alumnos/as as poidan automatizar coa práctica. Por 

ese motivo, ademais de tratalas en todas as seccións que compoñen as unidades, creamos a 

sección Looking Back,  que ofrece un repaso do vocabulario, a gramática, a linguaxe 

funcional e as ferramentas de escritura estudados ata o momento, e que, xunto cos 

apéndices, fomentan a reflexión de forma organizada e gradual. 
 

 

1.2 . Metodoloxía  

 

Contrast for Bacharelato 2 articúlase ao redor dos seguintes principios básicos:  

 

 Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e desenvolverse con éxito, 

no plano oral e no escrito, de xeito natural.  

 

 Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida enfrontarse con éxito 

a situacións reais de comunicación.  

 

 Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e reflexione sobre o mesmo 

comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel de comunicación.  

 

 Profundar no sistema fonético, nas funcións gramaticais e no vocabulario, de modo que poida 

recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación.  

 

 Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno para crear unha comunicación 

real.  

 

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

writing.  

 

 Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos sobre os aspectos 

socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que forma parte, evitando así que exprese os 

seus logros só en termos morfosintácticos e funcionais.  

 

 Espertar nel a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, recoñecendo os 

métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveñan.  

 

 Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso.  

 

 Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un progreso eficaz na 

aprendizaxe. 
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2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

2. 1. Obxectivos de área  

 

O ensino da Lingua estranxeira no bacharelato terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes 

capacidades:  

 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensíbel e respectuosa, con fluidez e 

precisión, utilizando estratexias adecuadas ás situacións de comunicación.  

 

2. Comprender a información global e a específica de textos orais e seguir o argumento de temas actuais 

emitidos en contextos comunicativos habituais e polos medios de comunicación.  

 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara e ben estruturados, nun estilo adecuado aos lectores aos 

que van dirixidos e á intención comunicativa.  

 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática xeral e específica e interpretalos criticamente 

utilizando estratexias de comprensión adecuadas ás tarefas requiridas, identificando os elementos esenciais 

do texto e captando a súa función e organización discursiva.  

 

5. Ler de forma autónoma textos con fins diversos adecuados aos seus intereses e necesidades, valorando a 

lectura como fonte de información, pracer e lecer.  

 

6. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para falar e escribir de forma 

adecuada, coherente e correcta, para comprender textos orais e escritos, e reflexionar sobre o 

funcionamento da lingua estranxeira en situacións de comunicación.  

 

7. Adquirir e desenvolver estratexias de aprendizaxe diversas, empregando todos os medios ao seu alcance, 

incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, co fin de utilizar a lingua estranxeira de forma 

autónoma e para seguir progresando na súa aprendizaxe.  

 

8. Coñecer as características sociais e culturais fundamentais da lingua estranxeira para comprender e 

interpretar mellor culturas distintas á propia e a lingua obxecto de aprendizaxe.  

 

9. Valorar a lingua estranxeira como medio para acceder a outros coñecementos e culturas, e recoñecer a 

importancia que ten como medio de comunicación e de entendemento internacional nun mundo 

multicultural, tomando conciencia das similitudes e diferenzas entre as distintas culturas.  

 

10. Afianzar estratexias de autoavaliación na adquisición da competencia comunicativa na lingua 

estranxeira, con actitudes de iniciativa, confianza e responsabilidade neste proceso.  

 

 

 

2. 2. Contidos xerais  
 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR:  

 

Escoitar e comprender:  

 Comprensión do significado xeral e específico de conferencias e discursos sobre temas concretos e con 

certa abstracción dentro do campo de interese xeral e académico do alumnado.  

 Comprensión xeral e específica de mensaxes transmitidas polos medios de comunicación e emitidas 

tanto en lingua estándar coma por falantes con diferentes acentos. 

 Comprensión da comunicación interpersoal sobre temas de uso cotián, de interese xeral e temas 

abstractos, co fin de contestar no momento.  

 Utilización de estratexias para comprender e inferir significados non explícitos, para captar as ideas 

principais ou para comprobar a comprensión, usando claves contextuais en textos orais sobre temas 

diversos. 
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 Toma de conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, sen necesidade de 

entender todos e cada un dos elementos da mesma.  

 

Falar e conversar:  

 Planificación do que se quere dicir e de como expresalo, usando recursos variados para facilitar a 

comunicación e mecanismos para dar coherencia e cohesión ao discurso.  

 Produción oral de mensaxes diversas sobre asuntos relacionados cos seus intereses e presentacións 

preparadas previamente sobre temas xerais ou da súa especialidade, con razoábel corrección gramatical 

e unha adecuada pronuncia, ritmo e entoación.  

 Expresión de puntos de vista sobre un tema coñecido, participación en discusións e debates sobre 

temas actuais, ofrecendo información detallada, utilizando exemplos adecuados, defendendo os seus 

puntos de vista con claridade e mostrando unha actitude respectuosa e crítica ante as contribucións 

alleas.  

 Participación en conversacións con certo grao de fluidez, naturalidade e precisión, sobre temas 

variados, utilizando estratexias para participar e manter a interacción e para negociar significados.  

 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR:  

 

Comprensión de textos escritos:  
 Predición de información, a partir de elementos textuais e non textuais en textos escritos sobre temas 

diversos.  

 Comprensión de información xeral, específica e detallada en xéneros textuais diversos, referidos a 

unha variedade de temas. Identificación das ideas principais e secundarias. 

 Identificación do propósito comunicativo, dos elementos textuais e paratextuais e da forma de 

organizar a información distinguindo as partes do texto. 

 Comprensión de sentidos implícitos, posturas ou puntos de vista en artigos e informes referidos a temas 

concretos de actualidade.  

 Lectura autónoma de textos extensos e diversos relacionados cos seus intereses académicos, persoais e 

profesionais futuros, utilizando distintas estratexias de lectura segundo o texto e a finalidade que se 

persiga e apreciando este tipo de lectura como forma de obter información, ampliar coñecementos e de 

pasalo ben. 

 

 

Composición de textos escritos:  
 Planificación do proceso de elaboración dun texto, utilizando mecanismos de organización, 

articulación e cohesión do texto.  

 Redacción de textos de certa complexidade sobre temas persoais, actuais e de interese académico, con 

claridade, razoábel corrección gramatical e adecuación léxica ao tema, utilizando o rexistro apropiado e, 

no seu caso, os elementos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión. 

 Interese pola produción de textos escritos comprensíbeis, atendendo a diferentes necesidades e 

intencións comunicativas.  

 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA:  

 

Coñecementos lingüísticos:  

 Ampliación do campo semántico e léxico sobre temas xerais de interese para o alumnado e 

relacionados con outras materias do currículo.  

 Formación de palabras, a partir de prefixos, sufixos e palabras compostas.  

 Revisión e ampliación das estruturas gramaticais e funcións principais adecuadas a distintos tipos de 

texto e intencións comunicativas.  

 Uso do alfabeto fonético para mellorar a súa pronuncia de forma autónoma.  

 Produción e interpretación de diferentes patróns de acentuación, ritmo e entoación, necesarios para a 

expresión e comprensión de distintas actitudes e sentimentos.  

 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe:  
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 Recoñecemento das variedades de uso da lingua: diferenzas entre a linguaxe formal e informal, falada 

e escrita.  

 Uso autónomo de recursos diversos para a aprendizaxe: dixitais e bibliográficos.  

 Aplicación de estratexias para revisar, ampliar e consolidar o léxico e as estruturas lingüísticas.  

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes estruturas gramaticais, mediante 

comparación e contraste coas súas propias.  

 Reflexión e aplicación de estratexias de autocorrección e autoavaliación para progresar na aprendizaxe 

autónoma da lingua.  

 Recoñecemento do erro como parte do proceso de aprendizaxe.  

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe tanto dentro coma fóra da aula, utilizando as 

tecnoloxías da información e da comunicación.  

 Valoración da confianza, iniciativa e cooperación para a aprendizaxe de linguas.  

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL:  

 

 Coñecemento e valoración dos elementos culturais máis relevantes.  

 Reflexión sobre as similitudes e as diferenzas significativas entre costumes, comportamentos, 

actitudes, valores ou crenzas que prevalecen entre falantes da lingua estranxeira e da propia.  

 Uso de rexistros adecuados ao contexto, ao interlocutor e á intención comunicativa, á canle de 

comunicación, ao soporte, etc.  

 Interese por estabelecer intercambios comunicativos e por coñecer informacións culturais dos países 

onde se fala a lingua estranxeira.  

 Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación e de entendemento entre pobos, 

facilitador do acceso a outras culturas, a outras linguas e como enriquecemento persoal.  

 Recoñecemento da importancia da lingua estranxeira como medio para acceder a coñecementos que 

resulten de interese para o futuro académico e profesional do alumno/a.  
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2. 3. Cadro explicativo 

 

 

 BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

SECCIÓNS 
Escoitar e 

comprender 

Falar e 

conversar 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Composición 

de textos 

escritos 

Coñecementos 

lingüísticos 

Reflexión 

sobre a 

aprendizaxe 

Aspectos 

socioculturais 

e conciencia 

intercultural 

Reading   *  * * * 

Vocabulary  * * * * * * * 

Grammar  *   * *  

Listening *    * * * 

Speaking  *   * * * 

Pronunciation  * *   * * * 

Writing    * * * * 

Looking Back   * * * *  

 

 

2. 4. Secuenciación das unidades didácticas  

 

A continuación detállanse os contidos desenvolvidos en cada unidade de Contrast for Bacharelato 2. Os 

temas transversais implícitos nos obxectivos xerais de Bacharelato quedan reflectidos nas unidades do libro. 

 



 

[Escribir texto] 

 

 

GETTING  STARTED 

 

a) Obxectivos 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre os anuarios escolares. 

 Revisar vocabulario aprendido en niveis anteriores. 

 Revisar os tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. 

 Comprender a información global e a específica dunha conversación. 

 Falar sobre as vacacións de verán. 

-  

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

 Lectura e comprensión dun texto sobre os anuarios, para contestar varias 

preguntas. 

Vocabulary 

 Revisión do vocabulario aprendido en niveis anteriores, a través de diversas 

actividades. 

Grammar 

 Revisión dos tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. Uso e formación.  

 Expresións temporais. 

Listening 

 Utilización de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

Comprensión oral dunha conversación sobre as vacacións de verán. 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre as vacacións de verán. 

 

 

 

UNIT 1 - A Way with Words 
 

a) Obxectivos 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a corrección de erratas en 

carteis e sinais de Estados Unidos. 

 Utilizar vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación. 

 Utilizar correctamente os tempos perfectos. 

 Comprender a información global e a específica de varias conversacións. 

 Describir de forma oral unha fotografía. 

 Pronunciar correctamente o “o” en “front”, “joke”, “on” e “to”. 

 Redactar correctamente un texto informativo, empregando as conxuncións causais 

e consecutivas. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

-  
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b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura rápida e comprensión do vocabulario clave para entender a idea principal 

do texto. 

 Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura, a través da sección Reading 

Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre a corrección de erratas en carteis e sinais de Estados 

Unidos. 

 Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no exame de acceso á 

universidade, a través da sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 

 False friends extraídos do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Uso correcto dos sufixos para formar substantivos e adxectivos.  

 Palabras que se confunden con facilidade na sección Contrast. 

 Vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación nas seccións Topic 

Vocabulary. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden 

con facilidade. 

 

Grammar 

 Expresión de accións presentes, pasadas e futuras en tempo perfecto con distintas 

referencias temporais a través do Present Perfect Simple, Present Perfect 

Continuous, Future Perfect Simple, Past Perfect Simple e Past Perfect 

Continuous. Uso e formación. Expresións temporais. 

 Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés, con respecto á súa lingua 

materna, na sección Contrast. 

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

 

Listening 

 Utilización de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 Comprensión oral dunha conversación sobre ser profesor voluntario de inglés 

no estranxeiro. 

 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica, a 

través da expresión oral, na sección Language to Speaking. 
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 Interacción oral co compañeiro/a para describir fotografías utilizando as 

expresións aprendidas (Task). 

 Tip: claves para describir unha fotografía. 

 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia correcta do “o” en “front”, “joke”, “on” e “to”. 

 Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto informativo. 

 Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas. 

 Produción dun texto informativo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Organised  e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 Información adicional sobre as conxuncións causais e consecutivas na sección 

Contrast. 

 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 

que poñen en práctica o vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita. 

 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre un centro de ensino de inglés na China, Disney 

English, para realizar distintas actividades.  

 Procura en Internet de información sobre algún dos parques temáticos de Disney 

que hai no mundo, para redactar un texto. 

 

-  

UNIT 2  - Advert Alert 
 

a) Obxectivos 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o cambiante mundo da 

mercadotecnia. 

 Utilizar vocabulario relacionado coas finanzas e a publicidade. 

 Utilizar correctamente o estilo indirecto. 

 Comprender a información global e a específica dunha entrevista radiofónica. 

 Expresar de forma oral a súa opinión sobre varios anuncios. 

 Pronunciar correctamente a terminación “-ing” en “advertising” e o son final /n/ en 

“opinion”. 

 Redactar un texto argumentativo, empregando as conxuncións e locucións 

copulativas e adversativas. 
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 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

 Lectura do texto para comprender a intención do autor. 

 Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura, a través da sección Reading 

Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre a publicidade e o cambiante mundo da 

mercadotecnia. 

 Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no exame de acceso á 

universidade, a través da sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 

 False friends extraídos do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Uso correcto de varios verb collocations con “pay” e “keep”.  

 Palabras que se pronuncian de forma diferente en inglés británico e americano na 

sección Contrast. 

 Vocabulario relacionado coas finanzas e coa descrición de anuncios nas seccións 

Topic Vocabulary. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras con máis dun 

significado. 

Grammar 

 Expresión de frases en estilo indirecto. Uso e formación. Cambios que se producen 

nos verbos, adverbios, pronomes, etc. Formulación de afirmacións, preguntas, 

ordes e suxestións en estilo indirecto. 

 Correcta formación e uso do estilo indirecto na sección Contrast. 

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

 

Listening 

 Utilización de distintos rexistros e formatos: unha entrevista radiofónica. 

 Comprensión oral dunha entrevista sobre técnicas publicitarias e de mercadotecnia. 

 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica, a 

través da expresión oral, na sección Language to Speaking. 
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 Interacción oral co compañeiro/a para expresar opinións utilizando as expresións 

aprendidas (Task). 

 Tip: claves para manter unha conversación expresando opinións. 

 

Pronunciation 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia correcta da terminación “-ing” en “advertising” e do son final /n/ en 

“opinion”. 

  Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto argumentativo. 

 Estudo e práctica das conxuncións e locucións copulativas e adversativas. 

 Produción dun texto argumentativo (Task) seguindo os pasos facilitados no 

apartado Getting Organised  e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 Información adicional sobre as conxuncións e locucións copulativas e adversativas 

na sección Contrast. 

 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 

que poñen en práctica o vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre o campionato anual de fútbol americano, Super 

Bowl, para realizar distintas actividades.  

 Procura en Internet de anuncios antigos da Super Bowl, para redactar un texto 

sobre un deles, describíndoo. 

 

 

 

UNIT 3 - Face the Music 
 

a) Obxectivos 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre Lady Gaga. 

 Utilizar vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en vivo. 

 Utilizar correctamente a pasiva e o causativo. 

 Comprender a información global e a específica dun boletín informativo na radio. 

 Comparar de forma oral varias fotografías. 

 Pronunciar correctamente os sons vocálicos contidos en “idol”, “onstage”, 

“atmosphere” e “sold out”. 

 Redactar un texto descritivo, empregando adxectivos e adverbios. 
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 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

 Lectura do texto para deducir o significado dalgunhas palabras grazas ao contexto. 

 Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura, a través da sección Reading 

Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre Lady Gaga e as súas excentricidades. 

 Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no exame de acceso á 

universidade, a través da sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 

 False friends extraídos do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Uso correcto de varios phrasal verbs.  

 Vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en vivo nas seccións Topic 

Vocabulary. 

 Palabras que se confunden facilmente na sección Contrast. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; phrasal verbs e verbos con 

preposicións. 

 

Grammar 

 Expresión de frases en pasiva. Uso e formación.  

 O causativo. Uso e formación. 

 Correcta formación dunha oración interrogativa en pasiva na sección Contrast. 

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

 Tip: claves para formar a pasiva cando o verbo vai acompañado de dous obxectos. 

 

Listening 

 Utilización de distintos rexistros e formatos: un boletín de noticias radiofónico. 

 Comprensión oral de noticias retransmitidas na radio sobre unha manifestación. 

 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica, a 

través da expresión oral, na sección Language to Speaking. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar varias imaxes (Task). 

 Tip: claves para comparar imaxes, tendo en conta o contexto, a xente, etc. 
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Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia correcta dos sons contidos en “idol”, “onstage”, “atmosphere” e “sold 

out”. 

 Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto descritivo. 

 Estudo e práctica dos adxectivos e adverbios. 

 Produción dun texto descritivo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Organised  e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 Información adicional sobre o uso correcto de adxectivos e adverbios na sección 

Contrast. 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 

que poñen en práctica o vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita. 

 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre un Hall of Fame, para realizar distintas actividades.  

 Procura en Internet dalgún Hall of Fame relacionado coa aviación ou co deporte, 

para redactar un texto describindo o que se exhibe nel. 

 

 

 

UNIT 4  - Think Green 
 

a) Obxectivos 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o caso do activista ambiental 

Tim DeChristopher. 

 Utilizar vocabulario relacionado co ambiente e coa conciencia ambiental. 

 Utilizar correctamente o condicional e as oracións desiderativas. 

 Comprender a información global e a específica dunha conversación. 

 Intercambiar de forma oral información sobre varios inventos. 

 Entoar correctamente os diferentes tipos de oracións interrogativas. 

 Redactar un resumo dun texto, reescribíndoo coas súas propias palabras. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

 Lectura de varias frases do texto para identificar se son feitos ou opinións. 
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 Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura a través da sección Reading 

Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre o caso do activista ambiental Tim DeChristopher. 

 Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no exame de acceso á 

universidade, a través da sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 

 False friends extraídos do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Formación de palabras a partir de prefixos.  

 Vocabulario relacionado co ambiente e a conciencia ambiental nas seccións Topic 

Vocabulary. 

 Palabras que se confunden facilmente na sección Contrast. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; collocations con “face”. 

Grammar 

 Expresión de frases en condicional (cero, primeiro, segundo e terceiro). Uso e 

formación.  

 As oracións temporais na sección Contrast. 

 As oracións desiderativas. Uso e formación. 

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

Listening 

 Utilización de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 Comprensión oral dunha conversación sobre un invento. 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica, a 

través da expresión oral, na sección Language to Speaking. 

 Intercambio oral co compañeiro/a de información sobre un invento (Task). 

 Tip: claves para contestar as preguntas doutra persoa cando se está a intercambiar 

información relevante. 

Pronunciation 

 Entoación correcta dos diferentes tipos de oracións interrogativas. Práctica 

adicional de entoación na sección Pronunciation Practice. 

Writing 

 Análise da estrutura dun resumo. 

 Práctica da paráfrases. 

 Produción dun resumo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

Organised  e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 Información adicional sobre a diferenza de uso das preposicións “during”e “for” 

na sección Contrast. 
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Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 

que poñen en práctica o vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita. 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre o lixo espacial, para realizar distintas actividades.  

 Procura en Internet de información sobre os satélites, para redactar un texto 

explicando o que son, para que se usan, etc. 

 

 

UNIT 5  - Nine to Five 
 

a) Obxectivos 

 Ler de forma comprensiva e autónoma o extracto dunha novela sobre os estudos 

universitarios. 

 Utilizar vocabulario relacionado co traballo e as características persoais. 

 Utilizar as oracións de relativo e as estruturas formal e informal. 

 Comprender a información global e a específica dunha entrevista. 

 Realizar de forma oral unha entrevista de traballo. 

 Pronunciar correctamente os sons contidos en “team player”, “hour” e “hire”. 

 Redactar unha carta formal, empregando conxuncións finais. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

 Lectura de varias frases do texto para deducir o seu significado. 

 Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura, a través da sección Reading 

Strategies. 

 Comprensión do extracto dunha novela sobre a importancia de finalizar os estudos 

universitarios, o custo da universidade, e a importancia para atopar traballo no 

futuro. 

 Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no exame de acceso á 

universidade, a través da sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 

 False friends extraídos do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Modismos.  
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 Vocabulario relacionado co traballo e as características persoais nas seccións 

Topic Vocabulary. 

 Palabras que se confunden facilmente na sección Contrast. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; “both… and”, “either… 

or”, “neither…nor”. 

 

Grammar 

 Expresión de oracións de relativo explicativas e especificativas. Uso e formación.  

 Correcta formación e uso das oracións de relativo na sección Contrast. 

 Estruturas formal e informal. Uso e formación. 

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

 

Listening 

 Utilización de distintos rexistros e formatos: unha entrevista. 

 Comprensión oral dunha entrevista sobre unha forma pouco habitual de gañar 

diñeiro. 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica, a 

través da expresión oral, na sección Language to Speaking. 

 Interacción oral co compañeiro/a para realizar unha entrevista de traballo (Task). 

 Tip: claves para contestar adecuadamente nunha entrevista de traballo. 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia correcta dos sons contidos en “team player”, “hour” e “hire”. 

 Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

Writing 

 Análise da estrutura dunha carta formal. 

 Práctica de conxuncións finais. 

 Diferenza na escritura das datas en inglés británico e americano, na sección 

Contrast. 

 Produción dunha carta formal para solicitar un traballo (Task) seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Organised  e con axuda do cadro Useful 

Expressions. 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 

que poñen en práctica o vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita. 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre o mellor traballo do mundo, para realizar distintas 

actividades.  
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 Procura en Internet de información sobre como foron as solicitudes para o mellor 

traballo do mundo, co fin de redactar un texto explicando o que tivo que facer a 

xente e o que poderían facer mellor. 

 

 

 

UNIT 6  - On the Road 
 

a) Obxectivos 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o perigo de usar o teléfono 

móbil ao volante. 

 Utilizar vocabulario relacionado coa condución e a seguridade viaria. 

 Utilizar os verbos modais e os modais perfectos. 

 Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 

 Chegar a un acordo de forma oral. 

 Pronunciar correctamente os sons contidos en “fair”, “point” e “sure”. 

 Redactar un ensaio de opinión, empregando todas as ferramentas de escritura 

aprendidas. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura rápida do texto para buscar información específica (scanning). 

 Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura a través da sección Reading 

Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre o perigo de enviar mensaxes de texto mentres se está 

conducindo. 

 Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no exame de acceso á 

universidade, a través da sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 

 False friends extraídos do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Palabras que se escriben de diferente forma en inglés americano e británico na 

sección Contrast. 

 Uso correcto de varios phrasal verbs.  

 Vocabulario relacionado coa condución e coa seguridade viaria nas seccións Topic 

Vocabulary. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; utilización de “should” e 

“had better”. 
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Grammar 

 Os verbos modais e os modais perfectos. Uso e formación.  

 Correcta formación e uso das oracións con modais perfectos na sección Contrast. 

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

Listening 

 Utilización de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 

 Comprensión oral dun programa de radio sobre novos dispositivos de seguridade 

en coches. 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica, a 

través da expresión oral, na sección Language to Speaking. 

 Interacción oral co compañeiro/a para chegar a un acordo sobre varias suxestións 

(Task). 

 Tip: claves para chegar a un acordo. 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia correcta dos sons contidos en “fair”, “point” e “sure”. 

  Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

Writing 

 Análise da estrutura dun ensaio de opinión. 

 Repaso de todas as ferramentas de escritura aprendidas. 

 Información adicional sobre a diferenza de uso de “most” e “most of” na sección 

Contrast. 

 Produción dun ensaio de opinión (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Organised  e con axuda do cadro Useful Expressions. 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de 

exercicios que poñen en práctica o vocabulario, a gramática, as funcións 

comunicativas e a expresión escrita. 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre a utilización da bicicleta como medio de 

transporte ecolóxico, para realizar distintas actividades.  

 Procura en Internet de información sobre rutas en bicicleta por Nova York, 

para redactar un texto que describa que lugares se poden ver e por que son 

interesantes. 
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3. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 

Contrast for Bacharelato 2 ten en conta a diversidade existente nas aulas en canto ao nivel de coñecementos 

e ao grao de facilidade para a aprendizaxe que teñen os alumnos/as. Nesta difícil tarefa, proporciónalle 

abundante axuda ao profesorado, a través das actividades do Student’s Book e do Workbook, das valiosas 

suxestións no Teacher’s Manual e do material extra fotocopiábel.  

 

Como punto de partida tomamos en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

 

. 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 do Student’s Book e no Workbook ao incluír un repaso continuo de 

estruturas e de vocabulario. Ambos os dous ofrecen tarefas con diferentes niveis de dificultade para poder 

integrar aos distintos tipos de alumnos/as. Por outra banda, o Teacher’s-All-in-One Pack  inclúe amplas 

oportunidades de reforzo para os alumnos/as con capacidades menos desenvolvidas e á vez, material de 

ampliación para os de nivel máis avanzado. Con este conxunto de material fotocopiábel ao seu alcance, o 

profesorado pode elixir e adecuar as tarefas ao nivel concreto de cada alumno/a.  

 

 

. A motivación para aprender  

 

A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun idioma, xa que 

depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese ata ese momento. En moitas ocasións, a 

motivación está directamente condicionada polo ambiente e polo contexto no que os alumnos se 

desenvolven. 

 

No noso curso tivemos en conta, tanto este factor coma as diferenzas no ambiente sociocultural do que 

proceden os alumnos/as, xa que todo iso inflúe notabelmente no nivel das súas motivacións individuais e 

tamén na forma máis lóxica e funcional de presentarlles os contidos. Para seleccionar os temas incluídos 

neste curso realizamos unha ampla investigación, abarcando o punto de vista do profesor/a, a través de 

cuestionarios, pero tamén o propio punto de vista dos alumnos/as, para adaptalos ás súas idades, 

experiencias e contorno. Seleccionáronse temas que fan posíbel 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. 

 

 

. Os estilos de aprendizaxe  

 

Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos estilos de aprendizaxe á 

hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a pode ser reflexivo ou impulsivo cando se 

enfronta ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante 

necesitar varios intentos para asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e 

aprender máis amodo conseguindo o mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo sistemático. 

Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas 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.  

 

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 

secuenciación de estratexias para que desenvolvan a súa autonomía en cada destreza comunicativa. Por iso 

desde a primeira unidade fomentamos a reflexión dos alumnos/as sobre a súa propia aprendizaxe, para que 

sexan conscientes do seu progreso e tamén aprendan de xeito máis efectivo; isto implica unha maior 

motivación e responsabilidade por parte do alumnado.  
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Non obstante, no Teacher´s Manual sinalamos o tipo de estratexia que desenvolve cada actividade e o 

procedemento a seguir para sacarlle o máximo rendemento. Ademais, no Workbook presentamos diversos 

tipos de reforzo individualizado: táboas, encrucillados e exercicios para os alumnos/as máis analíticos, e 

moita e variada práctica para os máis impulsivos.  

 

. Os intereses dos alumnos/as  

 

Está comprobado que os intereses dos alumnos/as se diversifican moito máis en Bacharelato. O seu interese 

por aprender un idioma varía moito dependendo da súa motivación e/ou necesidade de facelo. Por iso 

incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan de interese para a maioría.  

 

Ademais, levouse a cabo unha coidadosa selección de funcións co fin de que as poidan poñer en práctica 

nun futuro próximo, tales como as necesarias para responder un test de cultura xeral, manter conversacións 

informais entre a mocidade, escribir correos electrónicos, entender a xente da súa idade doutros países, etc.  

 

As seccións Reading, Vocabulary, Grammar e Looking Back do Student’s Book foron deseñadas contando 

cos catro ámbitos de diversidade anteriormente citados, tratándoa dunha forma graduada pero á vez 

ascendente. 

 

Consideramos importante de cara ao profesorado, non só que poida recoñecer o tipo de diversidade que ten 

nunha determinada clase, senón tamén que a poida prever. A este respecto, incluímos no Teacher’s Manual 

numerosas suxestións que lle permitirán estabelecer os diferentes graos de coñecemento e de autonomía dos 

seus alumnos/as e os diversos xeitos en que lles pode presentar os contidos. Ademais atopará unha 

importante axuda no Teacher’s-All-in-One Pack, que contén: 

  

- un pre-test para diagnosticar as necesidades dos alumnos/as e catro páxinas con exercicios de 

repaso para poder elixir o material fotocopiábel adecuado a cada un  

- un test por cada unidade e dous trimestrais, todos con dous niveis de dificultade  

- dous exames finais, en dous niveis de dificultade 

- seis listening test, co material gravado nos Class Audio CD 

- seis speaking test cunha función de adestramento, por se algunha vez fan un exame de inglés que 

conteña unha parte oral 

- seis exames extra como práctica para o exame final, cun texto de lectura en cada un e preguntas de 

comprensión de diversos tipos. 

- seis páxinas extra de exercicios de vocabulario e gramática, en dúas partes: na primeira (More 

Practice) son do mesmo nivel que os que aparecen no Student’s Book e na segunda (Extension) 

inclúense exercicios dun nivel lixeiramente superior para alumnos/as máis adiantados. 

- páxinas extra de writing para que repasen e practiquen o vocabulario, as estruturas e a redacción 

dos tipos de texto que aprenderon ao longo do curso.  

- as respostas a todos os exercicios adicionais 

 

Tamén lle resultará útil ao profesorado: 

 

O material dixital: 

 

-  Interactive Whiteboard Digital Books: contén as versións dixitais do Student’s Book e do Workbook, 

preguntas que serven como punto de partida para fomentar a expresión oral, que se apoian en 

fotografías motivadoras, e análises guiadas dos textos do Student’ Book. 

Burlington PAU Examination Builder CD-ROM proporciona textos e ferramentas fáciles de usar para 

producir unha gran variedade de exames segundo as distintas Comunidades Autónomas. 

- Test Factory and Other Resources: contén todos os exames incluídos no Teacher’ All-in-One Pack 

en formato editábel, para poder facer cambios e adaptalos ás distintas necesidades da clase. Tamén 

contén todos os textos e os scripts dos listenings do Student’ Book. 

 

O material complementario: 

 

- Speaking in Context DVD, acompañado dun pequeno caderno: contén entrevistas 

con adolescentes británicos, centrándose no inglés falado actual. 
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- Burlington Speaking & Listening Practice. 

- Express Yourself! 2. 

-  

A páxina web de Contrast 2 (Teacher’s Zone): 

 

-  A programación didáctica (LOE) e a programación da aula. 

- Gravacións das seccións Culture Extra, Extra Listening, Pronunciation Practice e 

Listening Practice do Student’s Book. 

- O material incluído no compoñente Test Factory and Other Resources. 

- Os textos de lectura do Student’s Book e as transcricións dos exercicios de 

comprensión oral do Student’s Book, dos textos do Culture Extra e dos exercicios 

adicionais de comprensión oral da sección Extra Listening. 

- A clave de respostas do Student’s Book, Workbook, Vocabulary Builder, a sección 

Exam Preparation do Student’s Book, a sección Exam Practice do Workbook e os 

exercicios de tradución inversa do Workbook. 

- As pistas de audio dos Class Audio CD. 

4. TEMAS INTERDISCIPLINARIOS 

 

 

Getting Started 

-  

 Lingua e literatura: 

- Os tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. 

- Os rexistros formal e informal nunha conversación. 

 

 Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

- O anuario escolar. 

 

 Ciencias para o mundo contemporáneo: 

- Conexión wifi a Internet nos medios de transporte públicos. 

 

 Filosofía e cidadanía: 

- Conversación informal sobre as vacacións de verán. 

 

 

Unidade 1 - A Way with Words  
 

 Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación. 

- As erratas en carteis e letreiros. 

- False friends. 

- Formación de palabras por sufixación. 

- Os tempos perfectos. 

- A descrición. 
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- O texto informativo. 

- O uso de conxuncións causais e consecutivas. 

 

 Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

- O cómic. 

-  

 Lingua estranxeira: 

- A importancia de aprender idiomas diferentes á lingua materna. 

- O bilingüismo. 

-  

 Cultura audiovisual: 

- O videoxogo Os Sims e o “simlish” ou lingua dos Sims. 

- O Señor dos Aneis e o “élfico” ou lingua dos elfos. 

 

 Filosofía e cidadanía: 

- Traballo de voluntariado no estranxeiro. 

-  

Unidade 2 - Advert Alert 
 

 Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado coas finanzas e a publicidade. 

- False friends. 

- Verb collocations. 

- O estilo indirecto. 

- A descrición. 

- O texto argumentativo. 

- O uso de conxuncións e locucións copulativas e adversativas. 

 

 Cultura audiovisual:  

- A publicidade. 

 

 Deseño:  

- A publicidade. 

- Análise e descrición dos anuncios publicitarios. 

 

 Economía da empresa: 

- As técnicas de mercadotecnia. 

 

 Ciencias para o mundo contemporáneo: 

- Páxina web con noticias relacionadas coa mercadotecnia. 

- As redes sociais. 

- O uso de carteleiras ou valos publicitarios dixitais. 
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Unidade 3 - Face the Music  
 

 Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en vivo. 

- False friends. 

- Phrasal verbs. 

- A pasiva. 

- A comparación. 

- O texto descritivo. 

- O uso de adxectivos e adverbios. 

 

 Análise musical: 

- A música pop: cuestionario. 

 

 Linguaxe e práctica musical: 

- A música de Lady Gaga. 

 

 Cultura audiovisual: 

- A serie Glee. 

- Gran Irmán e a fama dos seus concursantes. 

 

 Filosofía e cidadanía: 

- A fama: pros e contras. 

- As manifestacións para lograr obxectivos concretos. 

- Os famosos como modelos para a sociedade. 

 

-  

Unidade 4 - Think Green 
 

 Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado co ambiente e a conciencia ambiental. 

- False friends. 

- Formación de palabras por prefixación. 

- O condicional e as oracións temporais. 

- O intercambio de información nunha conversación. 

- O resumo. 

- O uso da paráfrases. 

 

 Ciencias da Terra e ambientais: 

- O activismo dos ecoloxistas. 
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- Causas da extinción de especies de animais. 

- A contaminación do aire e os problemas de saúde que causa. 

- A potabilidade da auga.  

 

 Tecnoloxía industrial: 

- Explotación do solo e os seus recursos. 

- Inventos que serven para reducir a contaminación. 

 

 Filosofía e cidadanía: 

- A necesidade de concienciación cos problemas ecolóxicos. 

- A conciencia ambiental e os activistas (como Tim DeChristopher). 

- Proxecto “Cidade Saudábel” en Perú: creación de negocios para recoller o lixo 

das rúas e reciclalo. 

-  

Unidade 5 - Nine to Five 
 

 Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado co traballo e as características persoais. 

- False friends. 

- Expresións idiomáticas. 

- As oracións de relativo e as estruturas formal e informal. 

- Preguntas habituais nas entrevistas de traballo. 

- A carta formal. 

- O uso das conxuncións finais. 

-  

 Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

- Utilización de tiras cómicas para ilustrar situacións relacionadas co traballo. 

 

 Cultura audiovisual:  

- Ofertas de traballo. 

 

 Educación física: 

- A escalada de edificios como hobby. 

 

 Economía da empresa: 

- Estrutura dunha empresa e como funciona.  

 

 Filosofía e cidadanía: 

- Actitudes ante o mundo laboral.  

- Discusións pai-fillo sobre os estudos e o futuro laboral. 

- Novas titulacións para novas perspectivas laborais. 

- Características e calidades propicias para atopar traballo. 
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- Interacción empresario-solicitante nunha entrevista de traballo. 

- Escritura dunha carta formal para solicitar un emprego. 

 

 

-  

Unidade 6 - On the Road 

 

 Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado coa condución e a seguridade viaria. 

- False friends. 

- Phrasal verbs. 

- Os modais e os modais perfectos. 

- O ensaio de opinión. 

- Palabras diferentes en inglés americano e británico, pero que significan o mesmo. 

 

 Ciencias para o mundo contemporáneo: 

- As novas tecnoloxías e o perigo do seu uso irresponsábel. 

 

 Xeografía: 

- A rede de estradas de Estados Unidos. 

 

 Tecnoloxía industrial: 

- Novos dispositivos de seguridade nos coches. 

- Vehículos ecolóxicos: o “segway”. 

 

 Filosofía e cidadanía: 

- Condución responsábel e seguridade viaria. 

- Chegar a acordos. 
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5. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 

 

5. 1. Criterios de avaliación  

 

1. Comprender a idea principal e identificar detalles relevantes de mensaxes orais, emitidas en situacións 

comunicativas cara a cara ou polos medios de comunicación, sobre temas coñecidos, actuais ou xerais, 

relacionados cos seus estudos e intereses ou con aspectos socioculturais asociados á lingua estranxeira, 

sempre que estean articulados con claridade, en lingua estándar e que o desenvolvemento do discurso 

se facilite con marcadores explícitos.  

 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender e interpretar a 

información sobre temas concretos e máis abstractos, transmitida por falantes con diferentes acentos, 

tendo en conta aspectos tales como o rexistro utilizado, o propósito e a actitude do falante, etc. Así 

mesmo, avalía a capacidade de entender as ideas principais e as específicas, previamente requiridas de 

textos orais máis extensos, emitidos polos medios de comunicación, sempre que se fale claro, en lingua 

estándar, que a mensaxe estea estruturada con claridade e se utilicen marcadores explícitos.  

 

2. Expresarse con fluidez e con pronunciación e entoación adecuadas, en conversacións improvisadas, 

narracións, argumentacións, debates e exposicións previamente preparados, utilizando as estratexias de 

comunicación necesarias e o tipo de discurso adecuado á situación.  

 

Trátase de avaliar a capacidade para organizar e expresar as ideas con claridade, sobre temas 

previamente preparados, para realizar descricións e presentacións claras, sobre unha variedade de temas 

coñecidos, relatar feitos reais ou imaxinarios, argumentos de libros ou películas, describindo 

sentimentos e reaccións. Valorarase tamén a capacidade para reaccionar adecuadamente, mostrando 

unha actitude respectuosa, na interacción e colaborar na continuación do discurso cun rexistro 

apropiado á situación e ao propósito da comunicación.  

 

3. Comprender de forma autónoma a información contida en textos escritos procedentes de diversas 

fontes: correspondencia, páxinas web, xornais, revistas, literatura e libros de divulgación, referidos á 

actualidade, á cultura, ou relacionados cos seus intereses ou cos seus estudos, presentes ou futuros.  

 

Preténdese avaliar a capacidade para comprender a información relevante, distinguir as ideas principais 

das secundarias, e identificar a información requirida en textos escritos auténticos, de interese xeral e de 

divulgación, que ofrezan suficiente precisión e detalle como para poder analizar criticamente a 

devandita información, aplicando as estratexias necesarias para a realización dunha tarefa e captando 

significados implícitos, posturas e puntos de vista. Este criterio avalía, ademais, a capacidade para 

utilizar de forma autónoma recursos dixitais, informáticos e bibliográficos co fin de buscar, comparar e 

contrastar informacións e solucionar problemas de comprensión.  

 

4. Escribir textos claros e detallados con diferentes propósitos, que teñan a corrección formal, a cohesión, 

a coherencia e o rexistro adecuados, valorando a importancia de planificar e de revisar o texto.  

 

Con este criterio preténdese avaliar a redacción de textos cunha organización clara e enlazando as 

oracións seguindo secuencias lineais cohesionadas. Tamén se valorará o interese en planificar os textos 

e en revisalos, realizando versións sucesivas ata chegar á versión final, con respecto ás normas 

ortográficas e tipográficas. Así mesmo, avaliarase se os textos definitivos mostran a capacidade para 

planificar e redactar con suficiente autonomía, axudándose do material de consulta pertinente, e se se 

sintetiza e avalía información procedente de varias fontes, sempre que sexa sobre temas coñecidos.  

 

5. Utilizar de forma consciente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e discursivos 

adquiridos, e aplicar con rigor mecanismos de autoavaliación e de autocorrección que reforcen a 

autonomía na aprendizaxe.  

 

Con este criterio avalíase se alumnos e alumnas manexan as estruturas gramaticais que expresan maior 

grao de madurez sintáctica, se valoran a efectividade das regras que coñecen, a partir de procesos 

indutivo/dedutivos e se son capaces de modificalas cando é necesario. Tamén se valora a ampliación de 
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léxico máis especializado, o perfeccionamento de características fonolóxicas, a ortografía, así como a 

análise e a reflexión sobre os distintos compoñentes da competencia comunicativa que facilitan a 

comunicación. Ademais, avalíase a capacidade para valorar o seu proceso de aprendizaxe e para corrixir 

ou rectificar as súas propias producións, tanto orais coma escritas e as dos seus propios compañeiros.  

 

6. Identificar, poñer exemplos e utilizar de xeito espontáneo e autónomo as estratexias de aprendizaxe 

adquiridas e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información e da 

comunicación, para avaliar e identificar as súas habilidades lingüísticas.  

 

Este criterio pretende avaliar a capacidade de aplicar a novas situacións as estratexias e destrezas 

coñecidas e de reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe. Valora tamén o propio papel na construción 

de aprendizaxes mediante a toma de decisións, a observación, a formulación e o reaxuste de hipóteses e 

a avaliación dos progresos co máximo de autonomía. Avalía igualmente a capacidade de usar as 

tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas de comunicación internacional e de 

aprendizaxe autónoma e a utilización consciente das oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra da 

mesma. Así mesmo, preténdese que se identifique o que se sabe facer coa lingua estranxeira, é dicir, as 

habilidades lingüísticas que se posúen, reforzando a confianza en si mesmos.  

 

 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, dixital ou audiovisual, aspectos 

xeográficos, históricos, artísticos, literarios e sociais relevantes dos países cuxa lingua se aprende, 

afondando no coñecemento desde a óptica enriquecida polas diferentes linguas e culturas que o 

alumnado coñece.  

 

Este criterio avalía os coñecementos culturais que se teñen dos países onde se fala a lingua estranxeira e 

a capacidade para identificar e analizar algúns trazos específicos, característicos destes contextos, 

achegándose á diversidade social e cultural e diferenciando entre os grupos dunha mesma comunidade 

lingüística e entre membros de culturas diferentes.  

 

Todas as unidades de Contrast for Bacharelato 2 contemplan os sete criterios de avaliación que estabelece a 

lei vixente.  

 

 

5. 2. Promoción  

 

1. Os alumnos pasarán ao curso seguinte cando superen os obxectivos das materias cursadas, tomando como 

referente fundamental os criterios de avaliación, ou cando teñan avaliación negativa en dúas materias como 

máximo.  

 

2. De conformidade co disposto pola Consellería de Educación na Orde do 28 de xullo de 2009 (DOG 03-

08-2009), o alumnado que suspenda en 1º de bacharelato máis de dúas materias, cursará de novo o curso 

completo e será cualificado en todas as materias. 

 

3. Sen prexuízo do anterior o equipo docente, atendendo ás circunstancias persoais e académicas do alumno 

ou alumna, poderá decidir que o alumnado con tres ou catro materias con avaliación negativa no primeiro 

curso de bacharelato manteña a cualificación obtida naquelas materias que xa foron cursadas e superadas. 

O previsto neste artigo non resultará de aplicación cando a nova cualificación obtida na materia cursada 

sexa superior á outorgada no curso académico anterior. 

 

4. Co fin de facilitarlles aos alumnos a recuperación das materias con avaliación negativa, a Consellería 

competente en materia de educación regulará as condicións para que os centros organicen, no período que 

determine a Orde de calendario escolar, as oportunas probas extraordinarias.  

 

5. Os centros deberán organizar actividades de recuperación para os alumnos que pasen ao curso seguinte 

sen superar todas as materias.  
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

 Saídas extraescolares: teatro, cine, etc.  

 Practicar a lectura extensiva. Incluír na programación polo menos a lectura dun libro adecuado ao 

seu nivel.  

 

 

 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 

Libro de texto 

Material fotocopiable 

Ordenador e canon 

Internet 

 

 

 

  

 

 

4. TEMAS INTERDISCIPLINAR 

GETTING  STARTED 

 

a) Obxectivos 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre os 

anuarios escolares. 

- Revisar vocabulario aprendido en niveis anteriores. 

- Revisar os tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. 

- Comprender a información global e a específica dunha 

conversación. 

- Falar sobre as vacacións de verán. 

-  

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

- Lectura e comprensión dun texto sobre os anuarios, para 

contestar varias preguntas. 

Vocabulary 

- Revisión do vocabulario aprendido en niveis anteriores, a 

través de diversas actividades. 

Grammar 

- Revisión dos tempos presentes, pasados, perfectos e 

futuros. Uso e formación.  

- Expresións temporais. 

Listening 



 

[Escribir texto] 

 

 

- Utilización de distintos rexistros e formatos: unha 

conversación. 

Comprensión oral dunha conversación sobre as vacacións 

de verán. 

Speaking 

- Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre as 

vacacións de verán. 

 

 

 

UNIT 1 - A Way with Words 
 

a) Obxectivos 
- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a 

corrección de erratas en carteis e sinais de Estados Unidos. 

- Utilizar vocabulario relacionado coa linguaxe e a 

comunicación. 

- Utilizar correctamente os tempos perfectos. 

- Comprender a información global e a específica de varias 

conversacións. 

- Describir de forma oral unha fotografía. 

- Pronunciar correctamente o “o” en “front”, “joke”, “on” e 

“to”. 

- Redactar correctamente un texto informativo, empregando 

as conxuncións causais e consecutivas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

-  

b) Contidos didácticos 

 

Reading 
- Lectura rápida e comprensión do vocabulario clave para 

entender a idea principal do texto. 

- Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura, a través 

da sección Reading Strategies. 

- Comprensión dun texto sobre a corrección de erratas en 

carteis e sinais de Estados Unidos. 

- Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no 

exame de acceso á universidade, a través da sección Exam 

Focus. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o 

texto, a través da sección Over to You. 
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- False friends extraídos do texto e traducidos. 

- Información relevante relacionada co tema do texto na 

sección Contrast. 

 

Vocabulary 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from 

the Text. 

- Uso correcto dos sufixos para formar substantivos e 

adxectivos.  

- Palabras que se confunden con facilidade na sección 

Contrast. 

- Vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación 

nas seccións Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; 

palabras que se confunden con facilidade. 

 

Grammar 

- Expresión de accións presentes, pasadas e futuras en tempo 

perfecto con distintas referencias temporais a través do 

Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Future 

Perfect Simple, Past Perfect Simple e Past Perfect 

Continuous. Uso e formación. Expresións temporais. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés, con 

respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

- Uso correcto da gramática que se viu na sección a través de 

distintas actividades. 

 

Listening 

- Utilización de distintos rexistros e formatos: unha 

conversación. 

- Comprensión oral dunha conversación sobre ser profesor 

voluntario de inglés no estranxeiro. 

 

Speaking 

- Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e 

posta en práctica, a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Interacción oral co compañeiro/a para describir fotografías 

utilizando as expresións aprendidas (Task). 
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- Tip: claves para describir unha fotografía. 

 

Pronunciation 

- Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

- Pronuncia correcta do “o” en “front”, “joke”, “on” e “to”. 

- Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation 

Practice. 

 

Writing 

- Análise da estrutura dun texto informativo. 

- Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas. 

- Produción dun texto informativo (Task) seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Organised  e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

- Información adicional sobre as conxuncións causais e 

consecutivas na sección Contrast. 

 

Looking Back 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a 

realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita. 

 

Culture Extra 

- Comprensión dun texto sobre un centro de ensino de inglés 

na China, Disney English, para realizar distintas 

actividades.  

- Procura en Internet de información sobre algún dos parques 

temáticos de Disney que hai no mundo, para redactar un 

texto. 

 

-  

UNIT 2  - Advert Alert 
 

a) Obxectivos 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o 

cambiante mundo da mercadotecnia. 

- Utilizar vocabulario relacionado coas finanzas e a 

publicidade. 
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- Utilizar correctamente o estilo indirecto. 

- Comprender a información global e a específica dunha 

entrevista radiofónica. 

- Expresar de forma oral a súa opinión sobre varios anuncios. 

- Pronunciar correctamente a terminación “-ing” en 

“advertising” e o son final /n/ en “opinion”. 

- Redactar un texto argumentativo, empregando as 

conxuncións e locucións copulativas e adversativas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

- Lectura do texto para comprender a intención do autor. 

- Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura, a través 

da sección Reading Strategies. 

- Comprensión dun texto sobre a publicidade e o cambiante 

mundo da mercadotecnia. 

- Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no 

exame de acceso á universidade, a través da sección Exam 

Focus. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o 

texto, a través da sección Over to You. 

- False friends extraídos do texto e traducidos. 

- Información relevante relacionada co tema do texto na 

sección Contrast. 

 

Vocabulary 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from 

the Text. 

- Uso correcto de varios verb collocations con “pay” e 

“keep”.  

- Palabras que se pronuncian de forma diferente en inglés 

británico e americano na sección Contrast. 

- Vocabulario relacionado coas finanzas e coa descrición de 

anuncios nas seccións Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; 

palabras con máis dun significado. 

Grammar 
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- Expresión de frases en estilo indirecto. Uso e formación. 

Cambios que se producen nos verbos, adverbios, pronomes, 

etc. Formulación de afirmacións, preguntas, ordes e 

suxestións en estilo indirecto. 

- Correcta formación e uso do estilo indirecto na sección 

Contrast. 

- Uso correcto da gramática que se viu na sección, a través 

de distintas actividades. 

 

Listening 

- Utilización de distintos rexistros e formatos: unha 

entrevista radiofónica. 

- Comprensión oral dunha entrevista sobre técnicas 

publicitarias e de mercadotecnia. 

 

Speaking 

- Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e 

posta en práctica, a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Interacción oral co compañeiro/a para expresar opinións 

utilizando as expresións aprendidas (Task). 

- Tip: claves para manter unha conversación expresando 

opinións. 

 

Pronunciation 

- Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

- Pronuncia correcta da terminación “-ing” en “advertising” e 

do son final /n/ en “opinion”. 

-  Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation 

Practice. 

 

Writing 

- Análise da estrutura dun texto argumentativo. 

- Estudo e práctica das conxuncións e locucións copulativas 

e adversativas. 

- Produción dun texto argumentativo (Task) seguindo os 

pasos facilitados no apartado Getting Organised  e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 
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- Información adicional sobre as conxuncións e locucións 

copulativas e adversativas na sección Contrast. 

 

Looking Back 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a 

realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita 

Culture Extra 

- Comprensión dun texto sobre o campionato anual de fútbol 

americano, Super Bowl, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de anuncios antigos da Super Bowl, 

para redactar un texto sobre un deles, describíndoo. 

 

 

 

UNIT 3 - Face the Music 
 

a) Obxectivos 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre Lady 

Gaga. 

- Utilizar vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos 

en vivo. 

- Utilizar correctamente a pasiva e o causativo. 

- Comprender a información global e a específica dun boletín 

informativo na radio. 

- Comparar de forma oral varias fotografías. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos contidos en 

“idol”, “onstage”, “atmosphere” e “sold out”. 

- Redactar un texto descritivo, empregando adxectivos e 

adverbios. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

- Lectura do texto para deducir o significado dalgunhas 

palabras grazas ao contexto. 

- Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura, a través 

da sección Reading Strategies. 
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- Comprensión dun texto sobre Lady Gaga e as súas 

excentricidades. 

- Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no 

exame de acceso á universidade, a través da sección Exam 

Focus. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o 

texto, a través da sección Over to You. 

- False friends extraídos do texto e traducidos. 

- Información relevante relacionada co tema do texto na 

sección Contrast. 

 

Vocabulary 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from 

the Text. 

- Uso correcto de varios phrasal verbs.  

- Vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en 

vivo nas seccións Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden facilmente na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; 

phrasal verbs e verbos con preposicións. 

 

Grammar 

- Expresión de frases en pasiva. Uso e formación.  

- O causativo. Uso e formación. 

- Correcta formación dunha oración interrogativa en pasiva 

na sección Contrast. 

- Uso correcto da gramática que se viu na sección, a través 

de distintas actividades. 

- Tip: claves para formar a pasiva cando o verbo vai 

acompañado de dous obxectos. 

 

Listening 

- Utilización de distintos rexistros e formatos: un boletín de 

noticias radiofónico. 

- Comprensión oral de noticias retransmitidas na radio sobre 

unha manifestación. 

 

Speaking 
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- Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e 

posta en práctica, a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Interacción oral co compañeiro/a para comparar varias 

imaxes (Task). 

- Tip: claves para comparar imaxes, tendo en conta o 

contexto, a xente, etc. 

 

Pronunciation 

- Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

- Pronuncia correcta dos sons contidos en “idol”, “onstage”, 

“atmosphere” e “sold out”. 

- Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation 

Practice. 

 

Writing 

- Análise da estrutura dun texto descritivo. 

- Estudo e práctica dos adxectivos e adverbios. 

- Produción dun texto descritivo (Task) seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Organised  e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

- Información adicional sobre o uso correcto de adxectivos e 

adverbios na sección Contrast. 

Looking Back 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a 

realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita. 

 

Culture Extra 

- Comprensión dun texto sobre un Hall of Fame, para 

realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet dalgún Hall of Fame relacionado coa 

aviación ou co deporte, para redactar un texto describindo o 

que se exhibe nel. 

 

 

 

UNIT 4  - Think Green 
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a) Obxectivos 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o 

caso do activista ambiental Tim DeChristopher. 

- Utilizar vocabulario relacionado co ambiente e coa 

conciencia ambiental. 

- Utilizar correctamente o condicional e as oracións 

desiderativas. 

- Comprender a información global e a específica dunha 

conversación. 

- Intercambiar de forma oral información sobre varios 

inventos. 

- Entoar correctamente os diferentes tipos de oracións 

interrogativas. 

- Redactar un resumo dun texto, reescribíndoo coas súas 

propias palabras. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

- Lectura de varias frases do texto para identificar se son 

feitos ou opinións. 

- Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura a través 

da sección Reading Strategies. 

- Comprensión dun texto sobre o caso do activista ambiental 

Tim DeChristopher. 

- Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no 

exame de acceso á universidade, a través da sección Exam 

Focus. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o 

texto, a través da sección Over to You. 

- False friends extraídos do texto e traducidos. 

- Información relevante relacionada co tema do texto na 

sección Contrast. 

Vocabulary 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from 

the Text. 

- Formación de palabras a partir de prefixos.  
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- Vocabulario relacionado co ambiente e a conciencia 

ambiental nas seccións Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden facilmente na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; 

collocations con “face”. 

Grammar 

- Expresión de frases en condicional (cero, primeiro, 

segundo e terceiro). Uso e formación.  

- As oracións temporais na sección Contrast. 

- As oracións desiderativas. Uso e formación. 

- Uso correcto da gramática que se viu na sección, a través 

de distintas actividades. 

Listening 

- Utilización de distintos rexistros e formatos: unha 

conversación. 

- Comprensión oral dunha conversación sobre un invento. 

Speaking 

- Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e 

posta en práctica, a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Intercambio oral co compañeiro/a de información sobre un 

invento (Task). 

- Tip: claves para contestar as preguntas doutra persoa cando 

se está a intercambiar información relevante. 

Pronunciation 

- Entoación correcta dos diferentes tipos de oracións 

interrogativas. Práctica adicional de entoación na sección 

Pronunciation Practice. 

Writing 

- Análise da estrutura dun resumo. 

- Práctica da paráfrases. 

- Produción dun resumo (Task) seguindo os pasos facilitados 

no apartado Getting Organised  e con axuda do cadro 

Useful Expressions. 

- Información adicional sobre a diferenza de uso das 

preposicións “during”e “for” na sección Contrast. 

Looking Back 
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- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a 

realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita. 

Culture Extra 

- Comprensión dun texto sobre o lixo espacial, para realizar 

distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre os satélites, para 

redactar un texto explicando o que son, para que se usan, 

etc. 

 

 

UNIT 5  - Nine to Five 
 

a) Obxectivos 

- Ler de forma comprensiva e autónoma o extracto dunha 

novela sobre os estudos universitarios. 

- Utilizar vocabulario relacionado co traballo e as 

características persoais. 

- Utilizar as oracións de relativo e as estruturas formal e 

informal. 

- Comprender a información global e a específica dunha 

entrevista. 

- Realizar de forma oral unha entrevista de traballo. 

- Pronunciar correctamente os sons contidos en “team 

player”, “hour” e “hire”. 

- Redactar unha carta formal, empregando conxuncións 

finais. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 

- Lectura de varias frases do texto para deducir o seu 

significado. 

- Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura, a través 

da sección Reading Strategies. 

- Comprensión do extracto dunha novela sobre a importancia 

de finalizar os estudos universitarios, o custo da 

universidade, e a importancia para atopar traballo no futuro. 
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- Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no 

exame de acceso á universidade, a través da sección Exam 

Focus. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o 

texto, a través da sección Over to You. 

- False friends extraídos do texto e traducidos. 

- Información relevante relacionada co tema do texto na 

sección Contrast. 

 

Vocabulary 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from 

the Text. 

- Modismos.  

- Vocabulario relacionado co traballo e as características 

persoais nas seccións Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden facilmente na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; 

“both… and”, “either… or”, “neither…nor”. 

 

Grammar 

- Expresión de oracións de relativo explicativas e 

especificativas. Uso e formación.  

- Correcta formación e uso das oracións de relativo na 

sección Contrast. 

- Estruturas formal e informal. Uso e formación. 

- Uso correcto da gramática que se viu na sección, a través 

de distintas actividades. 

 

Listening 

- Utilización de distintos rexistros e formatos: unha 

entrevista. 

- Comprensión oral dunha entrevista sobre unha forma pouco 

habitual de gañar diñeiro. 

Speaking 

- Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e 

posta en práctica, a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Interacción oral co compañeiro/a para realizar unha 

entrevista de traballo (Task). 
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- Tip: claves para contestar adecuadamente nunha entrevista 

de traballo. 

Pronunciation 

- Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

- Pronuncia correcta dos sons contidos en “team player”, 

“hour” e “hire”. 

- Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation 

Practice. 

Writing 

- Análise da estrutura dunha carta formal. 

- Práctica de conxuncións finais. 

- Diferenza na escritura das datas en inglés británico e 

americano, na sección Contrast. 

- Produción dunha carta formal para solicitar un traballo 

(Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

Organised  e con axuda do cadro Useful Expressions. 

Looking Back 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a 

realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita. 

Culture Extra 

- Comprensión dun texto sobre o mellor traballo do mundo, 

para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre como foron as 

solicitudes para o mellor traballo do mundo, co fin de 

redactar un texto explicando o que tivo que facer a xente e 

o que poderían facer mellor. 

 

 

 

UNIT 6  - On the Road 
 

a) Obxectivos 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o 

perigo de usar o teléfono móbil ao volante. 

- Utilizar vocabulario relacionado coa condución e a 

seguridade viaria. 

- Utilizar os verbos modais e os modais perfectos. 
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- Comprender a información global e a específica dun 

programa de radio. 

- Chegar a un acordo de forma oral. 

- Pronunciar correctamente os sons contidos en “fair”, 

“point” e “sure”. 

- Redactar un ensaio de opinión, empregando todas as 

ferramentas de escritura aprendidas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

- Lectura rápida do texto para buscar información específica 

(scanning). 

- Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura a través 

da sección Reading Strategies. 

- Comprensión dun texto sobre o perigo de enviar mensaxes 

de texto mentres se está conducindo. 

- Práctica de exercicios similares aos que se atoparán no 

exame de acceso á universidade, a través da sección Exam 

Focus. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o 

texto, a través da sección Over to You. 

- False friends extraídos do texto e traducidos. 

- Información relevante relacionada co tema do texto na 

sección Contrast. 

Vocabulary 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from 

the Text. 

- Palabras que se escriben de diferente forma en inglés 

americano e británico na sección Contrast. 

- Uso correcto de varios phrasal verbs.  

- Vocabulario relacionado coa condución e coa seguridade 

viaria nas seccións Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; 

utilización de “should” e “had better”. 

Grammar 

- Os verbos modais e os modais perfectos. Uso e formación.  

- Correcta formación e uso das oracións con modais 

perfectos na sección Contrast. 
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- Uso correcto da gramática que se viu na sección a través 

de distintas actividades. 

Listening 

- Utilización de distintos rexistros e formatos: un programa 

de radio. 

- Comprensión oral dun programa de radio sobre novos 

dispositivos de seguridade en coches. 

Speaking 

- Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e 

posta en práctica, a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Interacción oral co compañeiro/a para chegar a un acordo 

sobre varias suxestións (Task). 

- Tip: claves para chegar a un acordo. 

Pronunciation 

- Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

- Pronuncia correcta dos sons contidos en “fair”, “point” e 

“sure”. 

-  Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation 

Practice. 

Writing 

- Análise da estrutura dun ensaio de opinión. 

- Repaso de todas as ferramentas de escritura aprendidas. 

- Información adicional sobre a diferenza de uso de “most” e 

“most of” na sección Contrast. 

- Produción dun ensaio de opinión (Task) seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Organised  e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

Looking Back 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a 

realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a 

expresión escrita. 

Culture Extra 

- Comprensión dun texto sobre a utilización da bicicleta 

como medio de transporte ecolóxico, para realizar distintas 

actividades.  
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- Procura en Internet de información sobre rutas en bicicleta 

por Nova York, para redactar un texto que describa que 

lugares se poden ver e por que son interesantes. 
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3. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 

Contrast for Bacharelato 2 ten en conta a diversidade existente nas aulas en canto ao nivel de coñecementos 

e ao grao de facilidade para a aprendizaxe que teñen os alumnos/as. Nesta difícil tarefa, proporciónalle 

abundante axuda ao profesorado, a través das actividades do Student’s Book e do Workbook, das valiosas 

suxestións no Teacher’s Manual e do material extra fotocopiábel.  

 

Como punto de partida tomamos en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

 

. 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 do Student’s Book e no Workbook ao incluír un repaso continuo de 

estruturas e de vocabulario. Ambos os dous ofrecen tarefas con diferentes niveis de dificultade para poder 

integrar aos distintos tipos de alumnos/as. Por outra banda, o Teacher’s-All-in-One Pack  inclúe amplas 

oportunidades de reforzo para os alumnos/as con capacidades menos desenvolvidas e á vez, material de 

ampliación para os de nivel máis avanzado. Con este conxunto de material fotocopiábel ao seu alcance, o 

profesorado pode elixir e adecuar as tarefas ao nivel concreto de cada alumno/a.  

 

 

. A motivación para aprender  

 

A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun idioma, xa que 

depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese ata ese momento. En moitas ocasións, a 

motivación está directamente condicionada polo ambiente e polo contexto no que os alumnos se 

desenvolven. 

 

No noso curso tivemos en conta, tanto este factor coma as diferenzas no ambiente sociocultural do que 

proceden os alumnos/as, xa que todo iso inflúe notabelmente no nivel das súas motivacións individuais e 

tamén na forma máis lóxica e funcional de presentarlles os contidos. Para seleccionar os temas incluídos 

neste curso realizamos unha ampla investigación, abarcando o punto de vista do profesor/a, a través de 

cuestionarios, pero tamén o propio punto de vista dos alumnos/as, para adaptalos ás súas idades, 

experiencias e contorno. Seleccionáronse temas que fan posíbel 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. 

 

 

. Os estilos de aprendizaxe  

 

Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos estilos de aprendizaxe á 

hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a pode ser reflexivo ou impulsivo cando se 

enfronta ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante 

necesitar varios intentos para asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e 

aprender máis amodo conseguindo o mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo sistemático. 

Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas 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.  

 

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 

secuenciación de estratexias para que desenvolvan a súa autonomía en cada destreza comunicativa. Por iso 

desde a primeira unidade fomentamos a reflexión dos alumnos/as sobre a súa propia aprendizaxe, para que 

sexan conscientes do seu progreso e tamén aprendan de xeito máis efectivo; isto implica unha maior 

motivación e responsabilidade por parte do alumnado.  
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Non obstante, no Teacher´s Manual sinalamos o tipo de estratexia que desenvolve cada actividade e o 

procedemento a seguir para sacarlle o máximo rendemento. Ademais, no Workbook presentamos diversos 

tipos de reforzo individualizado: táboas, encrucillados e exercicios para os alumnos/as máis analíticos, e 

moita e variada práctica para os máis impulsivos.  

 

. Os intereses dos alumnos/as  

 

Está comprobado que os intereses dos alumnos/as se diversifican moito máis en Bacharelato. O seu interese 

por aprender un idioma varía moito dependendo da súa motivación e/ou necesidade de facelo. Por iso 

incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan de interese para a maioría.  

 

Ademais, levouse a cabo unha coidadosa selección de funcións co fin de que as poidan poñer en práctica 

nun futuro próximo, tales como as necesarias para responder un test de cultura xeral, manter conversacións 

informais entre a mocidade, escribir correos electrónicos, entender a xente da súa idade doutros países, etc.  

 

As seccións Reading, Vocabulary, Grammar e Looking Back do Student’s Book foron deseñadas contando 

cos catro ámbitos de diversidade anteriormente citados, tratándoa dunha forma graduada pero á vez 

ascendente. 

 

Consideramos importante de cara ao profesorado, non só que poida recoñecer o tipo de diversidade que ten 

nunha determinada clase, senón tamén que a poida prever. A este respecto, incluímos no Teacher’s Manual 

numerosas suxestións que lle permitirán estabelecer os diferentes graos de coñecemento e de autonomía dos 

seus alumnos/as e os diversos xeitos en que lles pode presentar os contidos. Ademais atopará unha 

importante axuda no Teacher’s-All-in-One Pack, que contén: 

  

- un pre-test para diagnosticar as necesidades dos alumnos/as e catro páxinas con exercicios de 

repaso para poder elixir o material fotocopiábel adecuado a cada un  

- un test por cada unidade e dous trimestrais, todos con dous niveis de dificultade  

- dous exames finais, en dous niveis de dificultade 

- seis listening test, co material gravado nos Class Audio CD 

- seis speaking test cunha función de adestramento, por se algunha vez fan un exame de inglés que 

conteña unha parte oral 

- seis exames extra como práctica para o exame final, cun texto de lectura en cada un e preguntas de 

comprensión de diversos tipos. 

- seis páxinas extra de exercicios de vocabulario e gramática, en dúas partes: na primeira (More 

Practice) son do mesmo nivel que os que aparecen no Student’s Book e na segunda (Extension) 

inclúense exercicios dun nivel lixeiramente superior para alumnos/as máis adiantados. 

- páxinas extra de writing para que repasen e practiquen o vocabulario, as estruturas e a redacción 

dos tipos de texto que aprenderon ao longo do curso.  

- as respostas a todos os exercicios adicionais 

 

Tamén lle resultará útil ao profesorado: 

 

O material dixital: 

 

-  Interactive Whiteboard Digital Books: contén as versións dixitais do Student’s Book e do Workbook, 

preguntas que serven como punto de partida para fomentar a expresión oral, que se apoian en 

fotografías motivadoras, e análises guiadas dos textos do Student’ Book. 

Burlington PAU Examination Builder CD-ROM proporciona textos e ferramentas fáciles de usar para 

producir unha gran variedade de exames segundo as distintas Comunidades Autónomas. 

- Test Factory and Other Resources: contén todos os exames incluídos no Teacher’ All-in-One Pack 

en formato editábel, para poder facer cambios e adaptalos ás distintas necesidades da clase. Tamén 

contén todos os textos e os scripts dos listenings do Student’ Book. 

 

O material complementario: 
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- Speaking in Context DVD, acompañado dun pequeno 

caderno: contén entrevistas con adolescentes británicos, 

centrándose no inglés falado actual. 

- Burlington Speaking & Listening Practice. 

- Express Yourself! 2. 

-  

4. TEMAS INTERDISCIPLINARIOS 

 

 

Getting Started 

-  

- Lingua e literatura: 

- Os tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. 

- Os rexistros formal e informal nunha conversación. 

 

- Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

- O anuario escolar. 

 

- Ciencias para o mundo contemporáneo: 

- Conexión wifi a Internet nos medios de transporte 

públicos. 

 

- Filosofía e cidadanía: 

- Conversación informal sobre as vacacións de verán. 

 

 

Unidade 1 - A Way with Words  
 

- Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación. 

- As erratas en carteis e letreiros. 

- False friends. 

- Formación de palabras por sufixación. 

- Os tempos perfectos. 

- A descrición. 

- O texto informativo. 

- O uso de conxuncións causais e consecutivas. 

 

- Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

- O cómic. 

-  
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- Lingua estranxeira: 

- A importancia de aprender idiomas diferentes á lingua 

materna. 

- O bilingüismo. 

-  

- Cultura audiovisual: 

- O videoxogo Os Sims e o “simlish” ou lingua dos Sims. 

- O Señor dos Aneis e o “élfico” ou lingua dos elfos. 

 

- Filosofía e cidadanía: 

- Traballo de voluntariado no estranxeiro. 

-  

Unidade 2 - Advert Alert 
 

- Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado coas finanzas e a publicidade. 

- False friends. 

- Verb collocations. 

- O estilo indirecto. 

- A descrición. 

- O texto argumentativo. 

- O uso de conxuncións e locucións copulativas e 

adversativas. 

 

- Cultura audiovisual:  

- A publicidade. 

 

- Deseño:  

- A publicidade. 

- Análise e descrición dos anuncios publicitarios. 

 

- Economía da empresa: 

- As técnicas de mercadotecnia. 

 

- Ciencias para o mundo contemporáneo: 

- Páxina web con noticias relacionadas coa mercadotecnia. 

- As redes sociais. 

- O uso de carteleiras ou valos publicitarios dixitais. 
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Unidade 3 - Face the Music  
 

- Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en 

vivo. 

- False friends. 

- Phrasal verbs. 

- A pasiva. 

- A comparación. 

- O texto descritivo. 

- O uso de adxectivos e adverbios. 

 

- Análise musical: 

- A música pop: cuestionario. 

 

- Linguaxe e práctica musical: 

- A música de Lady Gaga. 

 

- Cultura audiovisual: 

- A serie Glee. 

- Gran Irmán e a fama dos seus concursantes. 

 

- Filosofía e cidadanía: 

- A fama: pros e contras. 

- As manifestacións para lograr obxectivos concretos. 

- Os famosos como modelos para a sociedade. 

 

-  

Unidade 4 - Think Green 
 

- Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado co ambiente e a conciencia 

ambiental. 

- False friends. 

- Formación de palabras por prefixación. 

- O condicional e as oracións temporais. 

- O intercambio de información nunha conversación. 

- O resumo. 

- O uso da paráfrases. 
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- Ciencias da Terra e ambientais: 

- O activismo dos ecoloxistas. 

- Causas da extinción de especies de animais. 

- A contaminación do aire e os problemas de saúde que 

causa. 

- A potabilidade da auga.  

 

- Tecnoloxía industrial: 

- Explotación do solo e os seus recursos. 

- Inventos que serven para reducir a contaminación. 

 

- Filosofía e cidadanía: 

- A necesidade de concienciación cos problemas 

ecolóxicos. 

- A conciencia ambiental e os activistas (como Tim 

DeChristopher). 

- Proxecto “Cidade Saudábel” en Perú: creación de 

negocios para recoller o lixo das rúas e reciclalo. 

-  

Unidade 5 - Nine to Five 
 

- Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado co traballo e as características 

persoais. 

- False friends. 

- Expresións idiomáticas. 

- As oracións de relativo e as estruturas formal e informal. 

- Preguntas habituais nas entrevistas de traballo. 

- A carta formal. 

- O uso das conxuncións finais. 

-  

- Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

- Utilización de tiras cómicas para ilustrar situacións 

relacionadas co traballo. 

 

- Cultura audiovisual:  

- Ofertas de traballo. 
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- Educación física: 

- A escalada de edificios como hobby. 

 

- Economía da empresa: 

- Estrutura dunha empresa e como funciona.  

 

- Filosofía e cidadanía: 

- Actitudes ante o mundo laboral.  

- Discusións pai-fillo sobre os estudos e o futuro laboral. 

- Novas titulacións para novas perspectivas laborais. 

- Características e calidades propicias para atopar traballo. 

- Interacción empresario-solicitante nunha entrevista de 

traballo. 

- Escritura dunha carta formal para solicitar un emprego. 

 

 

-  

Unidade 6 - On the Road 

 

- Lingua e literatura: 

- Vocabulario relacionado coa condución e a seguridade 

viaria. 

- False friends. 

- Phrasal verbs. 

- Os modais e os modais perfectos. 

- O ensaio de opinión. 

- Palabras diferentes en inglés americano e británico, pero 

que significan o mesmo. 

 

- Ciencias para o mundo contemporáneo: 

- As novas tecnoloxías e o perigo do seu uso irresponsábel. 

 

- Xeografía: 

- A rede de estradas de Estados Unidos. 

 

- Tecnoloxía industrial: 

- Novos dispositivos de seguridade nos coches. 

- Vehículos ecolóxicos: o “segway”. 
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- Filosofía e cidadanía: 

- Condución responsábel e seguridade viaria. 

- Chegar a acordos. 
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5. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 

 

5. 1. Criterios de avaliación  

 

9. Comprender a idea principal e identificar detalles relevantes de mensaxes orais, emitidas en situacións 

comunicativas cara a cara ou polos medios de comunicación, sobre temas coñecidos, actuais ou xerais, 

relacionados cos seus estudos e intereses ou con aspectos socioculturais asociados á lingua estranxeira, 

sempre que estean articulados con claridade, en lingua estándar e que o desenvolvemento do discurso 

se facilite con marcadores explícitos.  

 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender e interpretar a 

información sobre temas concretos e máis abstractos, transmitida por falantes con diferentes acentos, 

tendo en conta aspectos tales como o rexistro utilizado, o propósito e a actitude do falante, etc. Así 

mesmo, avalía a capacidade de entender as ideas principais e as específicas, previamente requiridas de 

textos orais máis extensos, emitidos polos medios de comunicación, sempre que se fale claro, en lingua 

estándar, que a mensaxe estea estruturada con claridade e se utilicen marcadores explícitos.  

 

10. Expresarse con fluidez e con pronunciación e entoación adecuadas, en conversacións improvisadas, 

narracións, argumentacións, debates e exposicións previamente preparados, utilizando as estratexias de 

comunicación necesarias e o tipo de discurso adecuado á situación.  

 

Trátase de avaliar a capacidade para organizar e expresar as ideas con claridade, sobre temas 

previamente preparados, para realizar descricións e presentacións claras, sobre unha variedade de temas 

coñecidos, relatar feitos reais ou imaxinarios, argumentos de libros ou películas, describindo 

sentimentos e reaccións. Valorarase tamén a capacidade para reaccionar adecuadamente, mostrando 

unha actitude respectuosa, na interacción e colaborar na continuación do discurso cun rexistro 

apropiado á situación e ao propósito da comunicación.  

 

11. Comprender de forma autónoma a información contida en textos escritos procedentes de diversas 

fontes: correspondencia, páxinas web, xornais, revistas, literatura e libros de divulgación, referidos á 

actualidade, á cultura, ou relacionados cos seus intereses ou cos seus estudos, presentes ou futuros.  

 

Preténdese avaliar a capacidade para comprender a información relevante, distinguir as ideas principais 

das secundarias, e identificar a información requirida en textos escritos auténticos, de interese xeral e de 

divulgación, que ofrezan suficiente precisión e detalle como para poder analizar criticamente a 

devandita información, aplicando as estratexias necesarias para a realización dunha tarefa e captando 

significados implícitos, posturas e puntos de vista. Este criterio avalía, ademais, a capacidade para 

utilizar de forma autónoma recursos dixitais, informáticos e bibliográficos co fin de buscar, comparar e 

contrastar informacións e solucionar problemas de comprensión.  

 

12. Escribir textos claros e detallados con diferentes propósitos, que teñan a corrección formal, a cohesión, 

a coherencia e o rexistro adecuados, valorando a importancia de planificar e de revisar o texto.  

 

Con este criterio preténdese avaliar a redacción de textos cunha organización clara e enlazando as 

oracións seguindo secuencias lineais cohesionadas. Tamén se valorará o interese en planificar os textos 

e en revisalos, realizando versións sucesivas ata chegar á versión final, con respecto ás normas 

ortográficas e tipográficas. Así mesmo, avaliarase se os textos definitivos mostran a capacidade para 

planificar e redactar con suficiente autonomía, axudándose do material de consulta pertinente, e se se 

sintetiza e avalía información procedente de varias fontes, sempre que sexa sobre temas coñecidos.  

 

13. Utilizar de forma consciente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e discursivos 

adquiridos, e aplicar con rigor mecanismos de autoavaliación e de autocorrección que reforcen a 

autonomía na aprendizaxe.  

 

Con este criterio avalíase se alumnos e alumnas manexan as estruturas gramaticais que expresan maior 

grao de madurez sintáctica, se valoran a efectividade das regras que coñecen, a partir de procesos 
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indutivo/dedutivos e se son capaces de modificalas cando é necesario. Tamén se valora a ampliación 

de léxico máis especializado, o perfeccionamento de características fonolóxicas, a ortografía, así como 

a análise e a reflexión sobre os distintos compoñentes da competencia comunicativa que facilitan a 

comunicación. Ademais, avalíase a capacidade para valorar o seu proceso de aprendizaxe e para corrixir 

ou rectificar as súas propias producións, tanto orais coma escritas e as dos seus propios compañeiros.  

 

14. Identificar, poñer exemplos e utilizar de xeito espontáneo e autónomo as estratexias de aprendizaxe 

adquiridas e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información e da 

comunicación, para avaliar e identificar as súas habilidades lingüísticas.  

 

Este criterio pretende avaliar a capacidade de aplicar a novas situacións as estratexias e destrezas 

coñecidas e de reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe. Valora tamén o propio papel na construción 

de aprendizaxes mediante a toma de decisións, a observación, a formulación e o reaxuste de hipóteses e 

a avaliación dos progresos co máximo de autonomía. Avalía igualmente a capacidade de usar as 

tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas de comunicación internacional e de 

aprendizaxe autónoma e a utilización consciente das oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra da 

mesma. Así mesmo, preténdese que se identifique o que se sabe facer coa lingua estranxeira, é dicir, as 

habilidades lingüísticas que se posúen, reforzando a confianza en si mesmos.  

 

 

15. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, dixital ou audiovisual, aspectos 

xeográficos, históricos, artísticos, literarios e sociais relevantes dos países cuxa lingua se aprende, 

afondando no coñecemento desde a óptica enriquecida polas diferentes linguas e culturas que o 

alumnado coñece.  

 

Este criterio avalía os coñecementos culturais que se teñen dos países onde se fala a lingua estranxeira e 

a capacidade para identificar e analizar algúns trazos específicos, característicos destes contextos, 

achegándose á diversidade social e cultural e diferenciando entre os grupos dunha mesma comunidade 

lingüística e entre membros de culturas diferentes.  

 

Todas as unidades de Contrast for Bacharelato 2 contemplan os sete criterios de avaliación que estabelece a 

lei vixente.  

 

 

5. 2. Promoción  

 

1. Os alumnos pasarán ao curso seguinte cando superen os obxectivos das materias cursadas, tomando como 

referente fundamental os criterios de avaliación, ou cando teñan avaliación negativa en dúas materias como 

máximo.  

 

2. De conformidade co disposto pola Consellería de Educación na Orde do 28 de xullo de 2009 (DOG 03-

08-2009), o alumnado que suspenda en 1º de bacharelato máis de dúas materias, cursará de novo o curso 

completo e será cualificado en todas as materias. 

 

3. Sen prexuízo do anterior o equipo docente, atendendo ás circunstancias persoais e académicas do alumno 

ou alumna, poderá decidir que o alumnado con tres ou catro materias con avaliación negativa no primeiro 

curso de bacharelato manteña a cualificación obtida naquelas materias que xa foron cursadas e superadas. 

O previsto neste artigo non resultará de aplicación cando a nova cualificación obtida na materia cursada 

sexa superior á outorgada no curso académico anterior. 

 

4. Co fin de facilitarlles aos alumnos a recuperación das materias con avaliación negativa, a Consellería 

competente en materia de educación regulará as condicións para que os centros organicen, no período que 

determine a Orde de calendario escolar, as oportunas probas extraordinarias.  

 

4. Os centros deberán organizar actividades de recuperación para os alumnos que pasen ao curso 

seguinte sen superar todas as materias.  
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1.INTRODUCIÓN 

 

 

A Formación Profesional, no sistema educativo, ten por finalidade preparar ao alumnado para a actividade 

nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poden producirse ao longo 

da súa vida, contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática, e 

permitir a súa progresión no sistema educativo e no sistema de formación profesional para o emprego, así 

como a aprendizaxe ao longo da vida. 

 

A Formación Profesional no sistema educativo comprende os ciclos de Formación Profesional Básica, de 

grado medio e de grado superior, cunha organización modular, de duración variable, que integre os contidos 

teórico-prácticos adecuados aos diversos campos profesionais. 

 

Os títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter xeral, ao Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionais, e os ciclos da Formación Profesional que conducen á súa obtención serán os 

seguintes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior.  

 

Os módulos profesionais dos ensinos de Formación Profesional Básica están constituídos por áreas de 

coñecemento teórico-prácticas cuxo obxecto é a adquisición das competencias profesionais, persoais e 

sociais e das competencias da aprendizaxe permanente ao longo da vida.  

 

Todos os ciclos formativos de Formación Profesional Básica inclúen os seguintes módulos profesionais: 

Módulos asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais. 

 Módulos asociados á adquisición das competencias da aprendizaxe permanente: 

 

Módulo de Comunicación e Sociedade I e Módulo de Comunicación e Sociedade II, nos que se desenvolven 

competencias do bloque común de Comunicación e Ciencias Sociais, que inclúen as seguintes materias: 

 

- Lingua castelá. 

-Lingua Estranxeira. 

- Ciencias Sociais. 

- No seu caso, Lingua Cooficial. 

 

- Módulo de Ciencias Aplicadas I e Ciencias Aplicadas II, nos que se desenvolven competencias das 

materias do bloque común de Ciencias Aplicadas, que inclúe as seguintes materias: 

- Matemáticas Aplicadas ao Contexto Persoal e de Aprendizaxe dun Campo Profesional. 

- Ciencias Aplicadas ao Contexto Persoal e de Aprendizaxe dun Campo Profesional. 

 

 

2. OBXECTIVOS DA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellóraa da calidade educativa establece os obxectivos da 

Formación Profesional que contribuirán a que o alumnado consiga os resultados de aprendizaxe que lle 

permitan: 

a) Desenvolver as competencias propias de cada título de formación profesional. 

b) Comprender a organización e as características do sector produtivo correspondente, así como os 

mecanismos de inserción profesional. 

c) Coñecer a lexislación laboral e os dereitos e obrigacións que se derivan das relacións laborais. 

d) Aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como formarse na prevención de conflitos e na 
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resolución pacífica dos mesmos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, con especial 

atención á prevención da violencia de xénero. 

e) Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres, así como das persoas con 

discapacidad, para acceder a unha formación que permita todo tipo de opcións profesionais e o exercicio das 

mesmas. 

f) Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como previr os posibles riscos derivados do traballo. 

g) Desenvolver unha identidade profesional motivadora de futuras aprendizaxes e adaptacións á evolución 

dos procesos produtivos e ao cambio social. 

h) Afianzar o espírito emprendedor para o desempeño de actividades e iniciativas empresariais. 

i) Preparar ao alumnado para o seu progresión no sistema educativo. 

j) Coñecer e previr os riscos medioambientales. 

 

3. MARCO XERAL DA PROGRAMACIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

3.1. Competencias para a aprendizaxe permanente comúns a todos os títulos de Formación Profesional 

Básica.  

No artigo 40 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, sinálase que a Formación Profesional ten 

por obxecto conseguir que os alumnos adquiran as capacidades que lles permitan: 

- Desenvolver a competencia xeral correspondente á cualificación ou cualificaciones obxecto dos estudos 

realizados. 

- Comprender a organización e características do sector produtivo correspondente, así como os mecanismos 

de inserción profesional; coñecer a lexislación laboral e os dereitos e obrigacións que se derivan das 

relacións laborais. 

- Aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como formarse na prevención de conflitos e na súa 

resolución pacífica en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

- Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como previr os posibles riscos derivados do traballo. 

- Desenvolver unha identidade profesional motivadora de futuras aprendizaxes e adaptacións á evolución 

dos procesos produtivos e ao cambio social. 

- Afianzar o espírito emprendedor para o desempeño de actividades e iniciativas profesionais. 

- Lograr as competencias relacionadas coas áreas prioritarias referidas na Lei Orgánica 5/2002, de 19 de 

xuño, das Cualificaciones e da Formación Profesional. 

- Facer realidade a formación ao longo da vida e utilizar as oportunidades de aprendizaxe a través das 

distintas vías formativas para manterse actualizado nos distintos ámbitos: social, persoal, cultural e laboral, 

conforme ás súas expectativas, necesidades e intereses. 

 

No Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da Formación 

Profesional Básica dos ensinos de formación profesional do sistema educativo, ademais das competencias 

profesionais asociadas a cada Título de Formación Profesional Básica, establécense unha serie de 

competencias comúns a todos os Títulos asociadas á aprendizaxe permanente:  

A. Resolver problemas predecibles relacionados coa súa contorna física, social, persoal e produtivo, 

utilizando o razonamiento científico e os elementos proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais.  

B. Actuar de forma saudable en distintos contextos cotiáns que favorezan o desenvolvemento persoal e 

social, analizando hábitos e influencias positivas para a saúde humana.  

C. Valorar actuacións encamiñadas á conservación do medio ambiente diferenciando as consecuencias das 

actividades cotiás que poida afectar ao equilibrio do mesmo.  

D. Obter e comunicar información destinada ao autoaprendizaje e ao seu uso en distintos contextos da súa 

contorna persoal, social ou profesional mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

E. Actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidad cultural, o patrimonio histórico-artístico e as 

manifestacións culturais e artísticas, apreciando o seu uso e goce como fonte de enriquecimiento persoal e 

social.  
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F. Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en distintos contextos sociais ou profesionais e por 

distintos medios, canles e soportes ao seu alcance, utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais e 

escritos propios da lingua castelá e, no seu caso, da lingua cooficial.  

G. Comunicarse en situacións habituais tanto laborais como persoais e sociais utilizando recursos 

lingüísticos básicos en lingua estranxeira.  

H. Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos e fenómenos característicos das sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica e xeográfica á súa disposición.  

I. Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa 

actividade laboral, utilizando as ofertas formativas ao seu alcance e localizando os recursos mediante as 

tecnoloxías da información e a comunicación.  

J. Cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de 

calidade e eficiencia no traballo asignado e efectuándoo de forma individual ou como membro dun equipo.  

K. Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e competencia das distintas persoas que interveñen 

no seu ámbito de traballo, contribuíndo á calidade do traballo realizado.  

L. Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades 

laborais evitando danos persoais, laborais e ambientais.  

M. Cumprir as normas de calidade, de accesibilidad universal e deseño para todos que afectan á súa 

actividade profesional.  

N. Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da 

súa actividade profesional. 

O. Exercer os seus dereitos e cumprir coas obrigacións derivadas da súa actividade profesional, de acordo co 

establecido na lexislación vigente, participando activamente na vida económica, social e cultural. 

 

 

3.2. Obxectivos Xenerais comúns a todos os Ciclos Formativos da Formación Profesional Básica 

 

1) Comprender os fenómenos que acontecen na contorna natural mediante o coñecemento científico como 

un saber integrado, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar e resolver problemas básicos nos 

diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

2) Desenvolver habilidades para formular, suscitar, interpretar e resolver problemas aplicar o razonamiento 

de cálculo matemático para desenvolverse na sociedade, na contorna laboral e gestionar os seus recursos 

económicos.  

3) Identificar e comprender os aspectos básicos de funcionamento do corpo humano e poñelos en relación 

coa saúde individual e colectiva e valorar a higiene e a saúde para permitir o desenvolvemento e 

afianzamento de hábitos saudables de vida en función da contorna no que se atopa.  

4) Desenvolver hábitos e valores acordes coa conservación e sostenibilidad do patrimonio natural, 

comprendendo a interacción entre os seres vivos e o medio natural para valorar as consecuencias que se 

derivan da acción humana sobre o equilibrio medioambiental. 

5) Desenvolver as destrezas básicas das fontes de información utilizando con sentido crítico as tecnoloxías 

da información e da comunicación para obter e comunicar información na contorna persoal, social ou 

profesional.  

6) Recoñecer características básicas de producións culturais e artísticas, aplicando técnicas de análise básica 

dos seus elementos para actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidad cultural, o patrimonio 

histórico-artístico e as manifestacións culturais e artísticas.  

7) Desenvolver e afianzar habilidades e destrezas lingüísticas e alcanzar o nivel de precisión, claridade e 

fluidez requiridas, utilizando os coñecementos sobre a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial para 

comunicarse na súa contorna social, na súa vida cotiá e na actividade laboral.  

8) Desenvolver habilidades lingüísticas básicas en lingua estranxeira para comunicarse de forma oral e 

escrita en situacións habituais e predecibles da vida cotiá e profesional. 

9) Recoñecer causas e trazos propios de fenómenos e acontecementos contemporáneos, evolución histórica, 
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distribución xeográfica para explicar as características propias das sociedades contemporáneas.  

10) Desenvolver valores e hábitos de comportamento baseados en principios democráticos, aplicándoos nas 

súas relacións sociais habituais e na resolución pacífica dos conflitos. 

11) Comparar e seleccionar recursos e ofertas formativas existentes para a aprendizaxe ao longo da vida 

para adaptarse ás novas situacións laborais e persoais. 

12) Desenvolver a iniciativa, a creatividade e o espírito emprendedor, así como a confianza en si mesmo, a 

participación e o espírito crítico para resolver situacións e incidencias tanto da actividade profesional como 

da persoal. 

13) Desenvolver traballos en equipo, asumindo os seus deberes, respectando aos demais e cooperando con 

eles, actuando con tolerancia e respecto aos demais para a realización eficaz das tarefas e como medio de 

desenvolvemento persoal.  

14) Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para informarse, comunicarse, aprender e 

facilitarse as tarefas laborais.  

15) Relacionar os riscos laborais e ambientais coa actividade laboral co propósito de utilizar as medidas 

preventivas correspondentes para a protección persoal, evitando danos ás demais persoas e no medio 

ambiente.  

16) Desenvolver as técnicas da súa actividade profesional asegurando a eficacia e a calidade no seu traballo, 

propoñendo, se procede, melloras nas actividades de traballo. 

 

4. O BLOQUE DE COMUNICACIÓN E CIENCIAS SOCIAIS 
 

4.1. Competencias asociadas ao Bloque común de Comunicación e Ciencias Sociais 

Este bloque contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a formación para 

que as alumnas e os alumnos sexan capaces de recoñecer as características básicas dos fenómenos 

relacionados coa actividade humana e mellorar as súas habilidades comunicativas. 

Concretamente, o Bloque de Comunicación e Ciencias Sociais contribúe a alcanzar as competencias D), E), 

F), G), H), I), J), K), L), M), N), e O). 

 

4.2. Obxectivos xerais do Bloque común de Comunicación e Ciencias Sociais 

O Bloque de Comunicación e Ciencias Sociais relaciónase cos seguintes obxectivos xenerais comúns a toda 

a Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), e 16). 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 

 

Os OBXECTIVOS xerais do Área son:  

1. Comprender e usar correctamente vocabulario relacionado cos campos semánticos tratados ao longo do 

curso: países e nacionalidades, tecnoloxía, familia, transporte, traballo, roupa, cores, comida, lugares, saúde. 

2. Aprender e utilizar en contextos reais frases útiles para viaxar en países de fala inglesa. 

3. Entender o funcionamento e usar correctamente estruturas gramaticales co verbo to be en tempo presente, 

nas súas formas afirmativa, negativa e interrogativa, e en tempo pasado. 

4. Coñecer e aplicar de xeito correcto have got en tempo presente para diferentes contextos. 

5. Comprender e utilizar o presente simple de diferentes verbos. 

6. Repasar e practicar os adjetivos posesivos de xeito adecuado. 

7. Formular preguntas utilizando as questions words e establecer paralelismos coa lingua materna. 

8. Estudar e aplicar de xeito adecuado os adverbios de frecuencia. 

9. Coñecer a estrutura there is/there are para falar de cousas que hai ou non hai nun lugar. 

10. Coñecer como se constrúe o present continuos e o seu correcto uso. 

11. Utilizar can para falar de habilidades e das cousas que podemos ou non podemos facer. 
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12. Estudar a formación do past simple nos verbos regulares e os irregulares para falar do pasado. 

13. Aprender a usar de xeito correcto a estrutura be going to para falar de plans. 

14. Entender o funcionamento dos comparativos e utilizalos de forma adecuada. 

15. Utilizar correctamente e de xeito combinado o vocabulario estudado e as estruturas gramaticales 

presentadas durante o curso. 

16. Aprender e practicar expresións habituais usadas nas presentacións formais e informales e no 

intercambio de información persoal. 

17. Ler distintos tipos de textos, por exemplo unha páxina web, un chat ou un artigo, demostrando unha 

comprensión xeral do mesmo. 

18. Identificar información xeral e específica en textos orais diversos mediante escóitaa activa. 

19. Recoñecer e practicar a pronunciación de certos sons característicos da lingua inglesa e pronuncialos 

correctamente. 

20. Ser consciente da propia aprendizaxe completando as actividades da sección Review.  

21. Comunicarse oralmente de xeito efectivo e utilizando as estruturas e o vocabulario apresos en situacións 

reais.  

22. Escribir de xeito claro e eficiente, respondendo ao nivel esixido, diferentes tipos de texto aplicando os 

coñecementos adquiridos. 

23. Traballar en proxectos colaborativos relacionados coas TIC aplicando os coñecementos adquiridos 

durante o curso. 

24. Aprender técnicas de estudo útiles para a aprendizaxe continua, por exemplo, crear un rexistro do 

vocabulario, utilizar un dicionario ou mellorar a pronunciación. 

25. Utilizar os coñecementos adquiridos durante o curso en contextos relacionados co mundo laboral. 

26. Aprender técnicas reais de procura de emprego aplicando a lingua inglesa, por exemplo, elaborar un 

Currículum Vitae ou prepararse para unha entrevista de traballo. 

27. Coñecer aspectos culturais de países anglosajones, por exemplo aspectos relacionados cos medios de 

transporte, a roupa, a comida, etc. 

 

As COMPETENCIAS que o estudante desenvolverá para a aprendizaxe permanente nos ámbitos 

profesionais, persoais e sociais neste módulo son as seguintes: 

 

a. Le e comprender un texto escrito e mostrar escóitaa activa cando a comprensión dun texto oral para ser 

capaz de resumir a idea principal e entender as ideas secundarias. 

b. Comunica mensaxes orais e escritos utilizando unha linguaxe apropiada para as diferentes situacións, 

seguindo un modelo. 

c. Comprendere producir textos orais e escritos en resposta a diferentes situacións cotiás, así como para a 

escola e o traballo. 

d. Participa en intercambios comunicativos e de expresar opinións que mostran o respecto e a cooperación. 

e. Aprende a evitar os estereotipos lingüísticos que implican xuízos de valor, o prejuicio racial, o sexismo, 

etc. 

f. Mostra respecto cara ás opinións e crenzas doutras persoas. 

g. Utiliza as habilidades de pensamento crítico como fonte de enriquecimiento persoal cando se analiza o 

papel dos medios de comunicación. 

h. Pensa críticamente cando se utilizan os medios de comunicación e as novas tecnoloxías e utilizalas dun 

xeito responsable, recoñecendo a súa enorme importancia no mundo actual. 

i. Pronuncia, entoa e  usa ovocabulario co fin de mellorar a competencia comunicativa. 

j. Ve o coñecemento da lingua como medio de comprensión da súa propia realidade e da contorna. 

l. Busca, procesa e organiza a información que atopou a través de diferentes fontes: dicionarios, Internet, 

enciclopedias, etc. 

m. Organiza a información utilizando diferentes tipos de organizadores tales como esquemas, resumos, 

mapas mentais, etc. 

n. Produce traballos en papel ou dixital, tomando en conta unha orde lóxica e seguindo as normas que rexen 

o traballo escrito. 

o. Desenvolve actividades individuais ou en grupo que favorezan a autonomía e a iniciativa persoal. 

p. Coopera activamente en situacións de aprendizaxe. 
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 PROGRAMACIÓN DA ÁREA DE INGLÉS. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

a) Aplica as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas, como captar 

números de teléfono e avisos.  

b) Identifica o sentido global de textos orais que presentan información de forma secuenciada e progresiva 

en situacións habituais frecuentes e de contido predecible, como un diálogo con información persoal. 

c) Identifica trazos fonéticos e de entonación común e evidente que axudan a entender o sentido xeral da 

mensaxe, poñendo atención ao son vocálico /e?/. 

d) Realiza presentacións orais breves de ámbito persoal ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, 

aplicando a estrutura do diálogo sobre información persoal dado.  

e) Utiliza estruturas gramaticales básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e 

palabras de situacións habituais: verbo to be e adjetivos posesivos. 

f) Exprésase con certa claridade, usando unha entonación e pronunciación comprensible, aceptando as 

pausas e dúbidas frecuentes.  

g) Identifica as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países onde se fala a lingua 

estranxeira nas presentacións persoais.  

h) Identifica costumes ou actividades cotiás da comunidade onde se fala a lingua estranxeira, por exemplo 

os números de teléfono en inglés ou aeroportos internacionais.  

i) Dialoga de forma dirixida utilizando un guión ben estructurado sobre situacións habituais frecuentes e de 

contido altamente predecible, seguindo un modelo para as presentacións persoais. 

j) Mantén a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para mostrar o interese e a 

comprensión ofrecendo e recibindo información persoal.  

k) Utiliza estratexias básicas de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira.  

l) Utiliza estruturas gramaticales básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e 

palabras, como o verbo to be e vocabulario relacionado con países e nacionalidades, segundo o propósito 

comunicativo do texto. 

m) Exprésase con certa claridade, utilizando unha entonación e pronunciación comprensible, aceptando as 

pausas e dúbidas frecuentes.  

n) Le de forma comprensiva un texto dunha páxina web, recoñecendo os seus trazos básicos e o seu contido 

global. 

ou) Identifica as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto.  

p) Identifica estruturas gramaticales básicas e un repertorio limitado de expresións, frases e palabras, como o 

verbo to be e vocabulario relacionado con países e nacionalidades, en situacións habituais frecuentes de 

contido moi predecible.  

q) Completa e reorganiza frases e oracións, atendendo ao propósito comunicativo, a normas gramaticales 

básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos estructurados, por 

exemplo un formulario dun blog.  

s) Utiliza o léxico esencial apropiado a situacións frecuentes e ao contexto do ámbito persoal ou profesional  

t) Mostra interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas gramaticales, 

ortográficas e tipográficas e seguindo sinxelas pautas de revisión.  

ou) Utiliza dicionarios impresos e online e correctores ortográficos dos procesadores de textos na 

composición dos mesmos.  

v) Mostra unha actitude reflexiva e achega da información que supoña calquer discriminación. 

 

UNIDADES ENGLISH 1 

 

Temporalización e Contidos 

 

1.WHERE ARE YOU FROM? 

 (4 horas) 

 

VOCABULARIO 

- Comprensión e práctica de vocabulario relacionado con países e nacionalidades. 
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- Captación de información específica dun chat de internet para practicar o vocabulario da unidade. 

- Demostración do coñecemento do vocabulario da unidade a través da súa utilización en diferentes 

contextos significativos para o alumno. 

 

GRAMÁTICA 

- Posta en práctica do verbo to be para dar información persoal e traballo do vocabulario da unidade. 

- Secuenciación de palabras para formular preguntas e respostas afirmativas e negativas co verbo to be. 

- Extracción de información dunha páxina web para utilizala posteriormente na posta en práctica das 

estruturas gramaticales da unidade. 

- Familiarización con táboas gramaticales que poden usar de apoio para completar actividades. 

 

READING 

- Lectura dun formulario dun blog de internet parea extraer información específica e realización dunhas 

actividades utilizando o vocabulario da unidade e o verbo to be. 

- Resposta a preguntas de comprensión dun texto sobre videojuegos poñendo en práctica o uso da forma 

negativa do verbo to be. 

 

 

LISTENING 

- Escoita dunha grabación para captar o contexto xeral da mensaxe. 

- Escoita activa dunha grabación para practicar os números cardinales e identificación de información 

específica referente a números de teléfono, horarios, etc. 

- Atención á pronunciación do son vocálico /e?/ mediante escóitaa atenta dunha grabación. 

 

SPEAKING 

- Escoita da grabación dunha conversación sinxela nun contexto informal e contestación a unhas preguntas. 

- Nova escoita da grabación e reprodución posterior de forma oral dese mesmo diálogo, a fin de consolidar o 

vocabulario e as estruturas utilizadas. 

- Realización de tarefas de speaking por parellas para repasar o vocabulario e as estruturas gramaticales 

introducidas na unidade. 

WRITING 

- Comunicación de información persoal nun contexto formal. 

- Contestación a un cuestionario dun blog co fin de consolidar o apreso na unidade a través dunha 

personalización. 

- Utilización do vocabulario e as estruturas gramaticales estudadas na unidade para dar información propia e 

de un compañeiro. 

 

2.HAVE YOU GOT A MEMORY STICK? 

(4 horas) 

 

VOCABULARIO 

- Aprendizaxe e posta en práctica de vocabulario relacionado coa familia e a tecnoloxía. 

- Demostración do coñecemento do vocabulario da unidade a través da súa utilización en diferentes 

contextos. 

- Realización dunha breve actividade de personalización para demostrar a comprensión e uso adecuado do 

novo vocabulario. 

 

GRAMÁTICA 

- Práctica do presente simple do verbo have got nas súas formas afirmativa e negativa utilizando vocabulario 

sobre tecnoloxía ao mesmo tempo que entran en contacto con vocabulario sobre familia.  

- Identificación de información específica nun comentario en internet para practicar a gramática e o 



 

[Escribir texto] 

 

 

vocabulario da unidade. 

- Extracción de información dunha texto curto no que se describen as características dunha tableta digital e 

no que se contextualiza o uso do verbo have got. 

- Descrición dun obxecto tecnolóxico utilizando o verbo have got e vocabulario deste campo semántico. 

 

READING 

- Lectura dun cuestionario dunha revista para mozas e resposta a preguntas de comprensión. 

- Práctica do uso da forma interrogativa e das formas abreviadas de have got a partir do cuestionario. 

 

LISTENING 

- Escoita dunha grabación para captar información específica sobre familia e parentesco. 

- Identificación de información específica nunha grabación dunha situación real na que se reserva unha 

habitación de hotel. 

- Atención á pronunciación do son inicial /s/ mediante escóitaa atenta dunha grabación. 

 

SPEAKING 

- Escoita da grabación dunha conversación sinxela no contexto dunha tenda. 

- Formulación de preguntas sobre os obxectos que queren dunha tenda e o seu prezo, a fin de consolidar o 

vocabulario e as estruturas apresas. 

- Utilización correcta de expresións para saudar e despedirse. 

- Práctica do uso do verbo have got de forma oral. 

- Realización de tarefas de speaking por parellas mediante un role play co fin de repasar o vocabulario e as 

estruturas gramaticales introducidas na unidade. 

 

WRITING 

- Escritura dun email informal para consolidar o apreso na unidade a través dunha personalización. 

- Descrición dun obxecto tecnolóxico novo utilizando o vocabulario e as estruturas estudadas na unidade. 

- Utilización do vocabulario e as estruturas gramaticales apresas formulando preguntas sobre familia e sobre 

tecnoloxía. 

 

 

 

 

3.WE GO BY CAR 

(4 horas) 

VOCABULARIO 

- Aprendizaxe e posta en práctica de vocabulario relacionado co transporte a través de actividades variadas. 

- Audición dunha grabación para identificar e practicar correctamente a pronunciación do vocabulario 

apreso. 

 

GRAMÁTICA 

- Práctica do presente simple de diferentes verbos nas súas formas afirmativa e negativa utilizando 

vocabulario sobre horarios e rutinas.  

- Utilización do presente simple dun modo significativo para o alumno falando de rutinas e cousas que 

facemos habitualmente. 

- Familiarización co uso de material de referencia como apoio para realizar as actividades, neste caso 

aprender a traballar con táboas gramaticales.  

- Aprendizaxe e práctica da forma interrogativa do present simple e a súa versión abreviada. 

 

READING 

- Comprensión dun texto que contextualiza o vocabulario da unidade sobre rutinas e horarios dunha familia. 
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- Lectura dun artigo sobre unha persoa famosa e demostración da comprensión do texto formulando e 

respondendo preguntas coa forma interrogativa e as respostas curtas propias do present simple. 

 

LISTENING 

- Escoita dunha grabación para captar información específica, identificando as preposiciones de tempo. 

- Escoita activa dunha grabación para captar información sobre as características dun billete de tren nunha 

situación real na que se quere realizar unha viaxe. 

- Atención á pronunciación dos sons propios das terminacións do presente simple: /s/, /z/ e /IZ/ e posta en 

práctica. 

 

SPEAKING 

- Escoita da grabación dunha conversación sinxela en torno a unha persoa que compra un billete de tren. 

- Conversación sobre as súas rutinas utilizando as estruturas vistas na unidade, present simple e vocabulario 

sobre horarios e transporte.  

- Formulación e contestación de preguntas utilizando de xeito adecuado a fórmula interrogativa Can I??. 

- Utilización correcta de expresións para saudar e despedirse. 

- Práctica do uso do present simple con diferentes verbos e nas súas formas positiva, 

negativa e interrogativa. 

- Realización de tarefas de speaking por parellas mediante un role play para repasar o vocabulario e as 

estruturas gramaticales introducidas na unidade. 

 

WRITING 

- Comprensión dun diálogo curto dun chat, dedución da información relevante que falta e extracción de 

información dun horario de tren. 

- Escritura dunha mensaxe de texto a partir da información que falta no chat e a información extraída do 

horario de tren utilizando o vocabulario e as estruturas estudadas na unidade. 

 

4. LIFELONG LEARNING 

 (6 horas) 

STUDY SKILLS: RECORDING VOCABULARY 

- Aprendizaxe de como crear e manter un rexistro de vocabulario mediante diferentes sistemas: traducir, 

etiquetar, clasificar. 

- Repaso do vocabulario estudado durante o curso ata o momento. 

 

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL WALL 

- Mellora da capacidade de traballo en equipo. 

- Traballo colaborativo para realizar un proxecto, neste caso un muro digital, co apoio de recursos online 

seguindo uns pasos: 

- Traballo en grupo seguindo instrucións. 

- Identificación da información variada que aparece nun muro. 

-Lectura dun exemplo de muro digital: o modelo de muro digital dun emprendedor. 

- Creación dun muro digital sobre un emprendedor escolleito polo grupo e presentación ao resto da clase. 

 

ENGLISH FOR WORK: PREPARING A CV 

 

- Elaboración dun currículum vítae en inglés de xeito correcto.  

- Lectura de ofertas de traballo e reflexión sobre o modo en que un currículum debe adecuarse ás ofertas. 

- Escritura dun currículum ficticio para presentalo a unha das ofertas laborais dadas. 

- Reflexión sobre a importancia deste documento á hora de buscar traballo.  
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ENGLISH FOR CULTURE: TRANSPORT 

- Coñecemento dos medios de transporte no Reino Unido. 

- Utilización de ferramentas de internet para coñecer aspectos culturais do Reino Unido.  

- Toma de consciencia dos modales de comportamento á hora de viaxar no Reino Unido e en xeral. 

- Repaso do vocabulario estudado ata o momento. 

- Escritura dunha mensaxe de texto a partir da información que falta no chat e a información extraída do 

horario de tren utilizando o vocabulario e as estruturas estudadas na unidade. 

 

5. WHAT DO YOU DO? 

(4 horas) 

 

VOCABULARIO 

- Comprensión e práctica de vocabulario sobre oficios e centros de traballo. 

- Extracción de información específica dun blog de internet para practicar o vocabulario da unidade. 

- Demostración do coñecemento do vocabulario da unidade a través da súa utilización en diferentes 

contextos significativos para o alumno. 

 

GRAMÁTICA 

- Práctica do present simple de distintos verbos nas súas formas afirmativa e negativa utilizando adverbios 

de frecuencia para falar de rutinas e recordar a forma negativa. 

- Aprendizaxe e utilización do present simple de varios verbos para falar de traballo. 

- Familiarización co uso de material de referencia e apoio, neste caso un gráfico que mostra o uso dos 

adverbios de frecuencia. 

- Comprensión dun texto sobre as rutinas da semana dun estudante e recoñecemento do uso de estruturas 

gramaticales traballadas.  

- Identificación do uso da estrutura there is/there are.  

- Comprensión e utilización de fórmulas para  

expresar preferencias: like/prefer gerundio. 

 

READING 

- Lectura dun artigo dunha revista para extraer información sobre as rutinas diarias de familias do Reino 

Unido e de España. 

- Demostración da comprensión do texto respondendo de xeito correcto preguntas sobre o mesmo utilizando 

adverbios de frecuencia. 

 

LISTENING 

- Escoita dunha grabación para captar información específica co obxectivo de responder a un exercicio de 

elección múltiple. 

- Escoita activa dunha grabación para identificar palabras asociadas co campo semántico do traballo e 

expresións para dicir con que frecuencia suceden algunhas cousas.  

- Identificación do uso de there is/there are nunha grabación e repaso dos números. 

- Atención á pronunciación do son ?schwa? /?/, e pronunciación de xeito correcto de diferentes oficios. 

 

SPEAKING 

- Práctica da expresión de preferencias usando like/prefer gerundio a través dun diálogo sobre prácticas 

deportivas. 

- Formulación e contestación de preguntas sobre os motivos polos que prefiren algunhas cousas. 

- Realización de tarefas de speaking por parellas mediante un role play para repasar o vocabulario e as 

estruturas gramaticales introducidas na unidade. 

 

WRITING 
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- Comprensión dun texto sobre o perfil dun estudante nunha rede social e atención ao uso de expresións 

para falar de actividades habituais. 

- Escritura do seu perfil nunha rede social para consolidar o apreso na unidade a través dunha 

personalización, utilizando expresións para falar de frecuencia e de preferencias 

 

6. WHAT ARE YOU DOING? 

(4 horas) 

 

VOCABULARIO 

- Comprensión e práctica de vocabulario relacionado coa roupa e os nomes das cores. 

- Identificación da orde dos adjetivos e utilización correcta dos mesmos. 

- Demostración do coñecemento do vocabulario da unidade a través da súa utilización en diferentes 

contextos significativos para o alumno. 

 

GRAMÁTICA 

- Práctica do uso do present continuous no contexto dun momento específico, como o momento en que se 

toma unha foto.  

- Asimilación e posta en práctica do contexto no que se usa o present continuous para falar de accións que 

suceden nun momento específico. 

- Practica da formación de verbo ?ing para construír o present continuous. 

- Familiarización dos alumnos co uso de material de referencia e apoio, neste caso unha táboa gramatical e 

un glosario.  

- Comprensión do uso das estruturas gramaticales estudadas a partir duns textos curtos e informales.  

- Asimilación e práctica do uso de can nas súas formas afirmativa, negativa e interrogativa en   

varios exercicios de personalización.  

 

READING 

- Comprensión e práctica da forma interrogativa e as respostas curtas do present continuous a partir da 

lectura dun chat dun servizo de mensajería no que algunhas persoas din que están facendo nese momento. 

- Demostración da comprensión do texto e das estruturas estudadas respondendo de xeito correcto preguntas 

sobre o mesmo utilizando o present continuous. 

 

LISTENING 

- Escoita dunha grabación para extraer información específica, en leste caso expresións que seguen a forma 

can e información persoal. 

- Identificación da información xeral dun texto sobre unha oferta de traballo e unha fotografía e 

comparación das súas deducións coa información captada dunha grabación.  

- Práctica dunha entrevista de traballo utilizando as fórmulas interrogativas que aprenderon a partir das súas 

deducións e comparacións. 

- Atención á pronunciación do son /d?/ e pronunciación correcta de diferentes pezas de roupa. 

 

SPEAKING 

- Práctica da expresión de habilidades usando can nas súas formas afirmativa e negativa.  

- Utilización do present continuous para formular preguntas e respostas.  

- Realización de tarefas de speaking por parellas mediante un role play para repasar o vocabulario e as 

estruturas gramaticales introducidas na unidade seguindo un diálogo modelo sobre como organizar citas ou 

encontros. 

 

WRITING 

- Comprensión dun texto sobre o perfil dun mozo nunha rede social e atención ao uso do present continuous 

e o vocabulario sobre roupa e cores. 
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- Escritura dunha actualización dun perfil dunha rede social para consolidar o apreso na unidade a través 

dunha personalización, utilizando formas gramaticales e vocabulario estudado na unidade. 

 

7.WHERE WAS THE HOTEL? 

(4 horas) 

 

VOCABULARIO 

- Identificación e práctica de vocabulario relacionado con comida. 

- Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías. 

- Demostración do coñecemento do vocabulario da unidade a través do seu uso en diferentes contextos 

significativos para o alumno. 

 

GRAMÁTICA 

- Comprensión do uso do presente simple do verbo to be nas súas formas afirmativa, negativa e interrogativa 

a partir da lectura dun artigo sobre unha viaxe estudiantil.  

- Posta en práctica do vocabulario da unidade e o pasado simple do verbo to be respondendo unhas 

preguntas primeiro sobre o texto e despois sobre si mesmos. 

- Demostración da comprensión do texto respondendo preguntas utilizando there was/there were.  

- Familiarización co uso de material de referencia e apoio, en leste caso táboas gramaticales. 

 

READING 

- Comprensión dun texto breve, un boletín  

digital, sobre eventos e festivales no Reino Unido.  

- Demostración da comprensión do texto e das estruturas estudadas respondendo preguntas de xeito correcto 

utilizando there was/there were. 

 

LISTENING 

- Escoita dunha grabación para extraer información xeral sobre unha viaxe a Nova York e específica achega 

de comida. 

- Identificación e comprensión do uso das preguntas con Wh- a través de escóitaa atenta a unha grabación e 

posteriormente formulación de preguntas e respostas sobre as súas experiencias no pasado.  

- Atención á pronunciación do son /h/ ao principio de palabras como hotel, hamburger, healthy, holiday? 

 

SPEAKING 

- Escoita de xeito activo dun diálogo entre un camareiro e un cliente que servirá de modelo para practicar o 

vocabulario e as estruturas da unidade. 

- Uso correcto da forma apropiada de pedir o que queremos usando a estrutura Can I have? e o que quere o 

noso interlocutor utilizando Would you like??.  

- Realización de tarefas de speaking por parellas mediante un role play, co fin de repasar o vocabulario e as 

estruturas gramaticales introducidas na unidade seguindo un diálogo modelo entre un cliente e un camareiro 

nun café. 

 

WRITING 

- Lectura dunha presentación dun estudante á súa clase na que fala sobre as súas vacacións favoritas, que 

servirá de de modelo para construír posteriormente a súa propia presentación. 

- Asimilación do pasado simple do verbo to be e o uso de there was/there were a través da lectura de 

devandita presentación. 

- Escritura da súa propia presentación sobre as súas vacacións preferidas aprendendo a usar o modelo como 

apoio e reutilizando as expresións aparecidas, as formas gramaticales e o vocabulario estudado na unidade. 

 

8. LIFELONG LEARNING 
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(6 horas) 

 

 

STUDY SKILLS: USING A DICTIONARY 

- Organización en orde alfabético de palabras e procura no dicionario para familiarizarse co uso desta 

ferramenta. 

- Identificación da información que aparece nunha entrada de dicionario. 

- Comprobación da ortografía correcta dunhas palabras. 

 

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL PRESENTATION 

- Mellora da capacidade de traballo en equipo. 

- Traballo de xeito colaborativa para realizar un proxecto, neste caso unha presentación digital, co apoio de 

recursos online seguindo uns pasos: 

- Traballo en grupo seguindo instrucións. 

- Identificación da información que aparece nunha presentación digital. 

- Lectura dun exemplo dunha presentación digital: o modelo dunha escola. 

- Creación dunha presentación digital en equipo sobre a súa escola e presentación ao resto da clase. 

ENGLISH FOR WORK: WRITING A COVER LETTER 

- Lectura dun texto sobre como redactar unha carta de presentación en inglés de xeito correcto.  

- Lectura de ofertas de traballo e demostración da comprensión do texto respondendo unhas preguntas.  

- Escritura dunha carta de presentación seguindo un modelo. 

- Reflexión sobre a importancia deste documento á hora de buscar traballo.  

 

ENGLISH FOR CULTURE: APPEARANCE 

- Utilización de ferramentas de internet para coñecer aspectos culturais do Reino Unido, en leste caso roupa 

e tradicións. 

- Contestación a un cuestionario sobre roupa e tradicións do Reino Unido. 

- Conversación sobre modales e aparencia a partir dunha foto. 

- Repaso do vocabulario estudado ata o momento. 

- Realización dunha procura en internet sobre roupa tradicional en Escocia. 

 

9. WHERE DID YOU GO? 

(4 horas) 

 

 

VOCABULARIO 

- Aprendizaxe e práctica de vocabulario de lugares da cidade. 

- Comprensión do uso de determinadas preposiciones de lugar e posta en práctica conjuntamente co 

vocabulario da unidade para dar direccións e indicar onde están os obxectos. 

 

GRAMÁTICA 

- Aprendizaxe da formación do past simple de verbos regulares e irregulares nas súas formas afirmativa, 

negativa e interrogativa.  

- Asimilación do uso do past simple de verbos regulares e irregulares contando unha anécdota.  

- Comprensión dun texto sobre ir de compras no que aparecen diferentes formas do pasado simple e 

demostración da súa comprensión.  

- Formulación e resposta a preguntas mediante o uso da forma interrogativa do past simple e as respostas 

curtas. 

- Familiarización co uso de materiais de referencia que poden servir de apoio para completar actividades, 

neste caso unha táboa gramatical. 
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READING 

- Extracción de información xeral e específica dun texto sobre hábitos de compra e tendas de moda.  

- Contestación a unhas preguntas de comprensión dun texto utilizando formas do pasado de verbos regulares 

e irregulares. 

 

LISTENING 

- Escoita dunha grabación para identificar o vocabulario de lugares dunha cidade.  

- Escoita de novo da grabación para entender as direccións duns lugares da cidade, prestando atención ás 

preposiciones de lugar. 

- Práctica das preposiciones de lugar describindo o que aparece nunha fotografía.  

 

SPEAKING 

- Formulación de preguntas sobre direccións co fin de practicar expresións e preposiciones de lugar.  

- Expresión de direccións poñendo en práctica o vocabulario, as estruturas da unidade e as preposiciones de 

lugar.  

- Repaso do contido de unidades anteriores, por exemplo os números e as horas juntamente con expresións  

para dar direccións. 

- Realización de tarefas de speaking por parellas para repasar o vocabulario e as estruturas gramaticales 

introducidas na unidade. 

 

WRITING 

- Comprensión dunha mensaxe online e as palabras e expresións dun recuadro que servirán de modelo para a 

tarefa de writing posterior.  

- Escritura da súa mensaxe a partir do modelo anterior e utilizando as expresións e palabras do recuadro.  

 

10. WHAT ARE YOU GOING TO DO? 

(4 horas) 

 

 

VOCABULARIO 

- Recoñecemento e práctica de vocabulario relacionado coa saúde e manterse en forma. 

- Asimilación do vocabulario da unidade mediante exercicios que ao mesmo tempo permiten familiarizarse 

coa estrutura be going to para falar de intencións. 

 

GRAMÁTICA 

- Identificación do uso da estrutura be going to a partir de contextos reais, como un artigo de prensa no que 

se fala de plans e intencións de futuro.  

- Práctica do uso de be going to nun contexto significativo nas súas formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

- Familiarización co uso de material de referencia e apoio, en leste caso táboas gramaticales e glosarios para 

completar unhas actividades. 

 

READING 

- Lectura dun texto breve, un informe curto, para aprender sobre prácticas saudables que axudan a ser mellor 

estudante. 

- Demostración da comprensión do texto respondendo correctamente unhas preguntas  

sobre o mesmo, traballando o vocabulario da unidade. 

- Aprendizaxe e posta práctica dos comparativos realizando uns exercicios baseados no texto anterior.  

 

LISTENING 
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- Escoita dunha grabación sobre asignaturas escolares co fin de extraer información xeral e específica, e 

identificar comparativos e as expresións good at/better at.  

- Asimilación do vocabulario da unidade e de asignaturas académicas a través de escóitaa activa das 

grabaciones de dous estudantes falando sobre os seus asignaturas preferidas e dun conselleiro escolar.  

- Atención á distinción entre o son vocálico longo /i?/ e o curto /?/ e posta en práctica.  

 

SPEAKING 

- Escoita de xeito activo dun diálogo entre unha monitora de fitness e unha persoa que quere poñerse en 

forma.  

- Uso de xeito correcto da estrutura be going to formulando preguntas sobre plans e intencións de futuro e 

utilizando o vocabulario da unidade. 

- Realización tarefas de speaking por parellas mediante un role play, co fin de repasar o vocabulario e as 

estruturas gramaticales introducidas na unidade seguindo un diálogo modelo. 

 

WRITING 

- Lectura dunhas mensaxes de mensajería instantánea nos que se utiliza a estrutura be going to e vocabulario 

da unidade sobre plans e intencións de futuro. 

- Escritura das súas mensaxes aprendendo a usar o modelo como apoio, reutilizando as expresións 

aparecidas, as formas gramaticales e vocabulario estudado na unidade. 

 

 

11.GOING ABROAD 

(4 horas) 

 

 

VOCABULARIO 

- Identificación e práctica de vocabulario e expresións para desenvolverse e comunicar as súas necesidades 

básicas nunha viaxe a un país de fala inglesa.  

- Revisión de vocabulario e estruturas estudadas anteriormente xunto coas expresións útiles para 

desenvolverse nun país estranxeiro.  

 

GRAMÁTICA 

- Práctica das formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos en present simple e present continuous a 

través de contextos significativos para o alumno.  

- Comprensión da información que ofrece un currículum e o historial laboral dunha persoa. 

- Lectura dun texto, realización dunha serie de actividades nas que se pon en práctica o uso de verbos en 

present simple e present continuous nas súas formas afirmativa, negativa e interrogativa, e demostración da 

súa comprensión. 

- Realización de exercicios de gramática nos que se recicla vocabulario estudado anteriormente, por 

exemplo vocabulario relacionado con lugares ou oficios. 

- Repaso e práctica das formas afirmativa  

regulares e irregulares do past simple.  

 

READING 

- Lectura dun artigo de prensa sobre movementos migratorios internacionais en Europa. 

- Comprensión de linguaxe específica para falar de tendencias e cambios, ao mesmo tempo que se repasan 

contidos traballados anteriormente.  

- Reciclaje de vocabulario e estruturas gramaticales estudadas en unidades anteriores, como os 

comparativos, o present simple ou o past simple.  

 

LISTENING: 
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- Escoita dunha grabación para aprender vocabulario útil para preguntar por vacantes laborais e ofertas de 

traballo.  

- Identificación de estratexias e expresións útiles para desenvolverse no mundo laboral. 

- Reciclaje do vocabulario e expresións estudadas ao longo do curso nun contexto significativo.  

- Atención á distinción entre o son /b?/ e /v/ a través de comparacións entre palabras similares. 

SPEAKING 

 

- Escoita de xeito activo dun diálogo nunha axencia de traballo e identificación de expresións útiles neste 

contexto.  

- Práctica de preguntas sobre vacantes laborais utilizando o vocabulario e as expresións apresas na unidade. 

- Resposta a preguntas relacionadas co ámbito laboral e a procura de traballo practicando vocabulario e 

estruturas xa coñecidas. 

- Uso de xeito correcto de expresións formais para saudar, despedirse, preguntar, agradecer, etc.  

- Realización de tarefas de speaking por parellas mediante un role play, co fin de repasar o vocabulario e as 

estruturas gramaticales introducidas na unidade seguindo un diálogo modelo. 

 

WRITING 

- Comprensión dun formulario para solicitar un posto de traballo e o tipo de información requirida. 

- Escritura do formulario de solicitude redactando a información sobre eles mesmos que se require para o 

posto de traballo, reciclando vocabulario e estruturas estudadas anteriormente. 

 

12. LIFELONG LEARNING 

(6 horas) 

 

TUDY SKILLS: PRONUNCIATION 

- Adquisición de coñecementos básicos da acentuación das palabras en inglés. 

- Posta en práctica deste aspecto subliñando a acentuación das palabras dadas. 

- Clasificación de palabras en función do seu número de sílabas. 

 

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE VIDEO FOR A VLOG 

- Práctica do traballo en equipo. 

- Traballo de xeito colaborativa para realizar un proxecto, neste caso un vídeo para un vlog, co apoio de 

recursos online seguindo uns pasos: 

- Traballo en grupo seguindo instrucións. 

- Identificación das características e a información que pode conter un vídeo. 

-Planificación e organización do material necesario para realizar de xeito colaborativa un vídeo.  

- Grabación en equipo dun vídeo sobre o seu curso utilizando un guión sinxelo e fotografías dun clip de 

mostra. 

- Presentación do vídeo ao resto da clase para poñer en práctica o linguaxe e estruturas traballadas durante o 

curso. 

 

ENGLISH FOR WORK: A JOB INTERVIEW 

- Adquisición de habilidades para realizar unha entrevista de traballo en inglés.  

- Aprendizaxe de vocabulario útil para afrontar de xeito eficaz unha entrevista de traballo.  

- Lectura e comprensión duns consellos sobre que facer e que non facer nunha entrevista de traballo. 

- Práctica en parellas dunha entrevista de traballo, utilizando as expresións e vocabulario apreso. 

- Elaboración da súa propia entrevista de traballo a partir dun modelo.  

 

ENGLISH FOR CULTURE: FOOD 

- Uso de ferramentas de internet para coñecer aspectos culturais do Reino Unido, neste caso a comida. 

- Resposta a un cuestionario sobre comida no Reino Unido 
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- Conversación sobre modales e comida a partir dunha foto. 

- Repaso do vocabulario estudado ata o momento. 

- Realización dunha procura en internet sobre comida no Reino Unido. 

 

 METODOLOXÍA 

 

As liñas de actuación no proceso de ensino aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo en 

relación coa aprendizaxe das linguas están relacionadas con:  

- A utilización da lingua tanto na interpretación e elaboración de mensaxes orais e escritos sinxelos, 

mediante o seu uso en distintos tipos de situacións comunicativas e textuales da súa contorna.  

- A utilización dun vocabulario adecuado ás situacións da súa contorna que orientará a concreción dos 

contidos, actividades e exemplos utilizados no módulo.  

- A selección e ejecución de estratexias didácticas que faciliten o auto-aprendizaxe e que incorporen o uso 

da lingua en situacións de comunicación o máis reais posibles, utilizando as posibilidades das Tecnoloxía da 

Información e da Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociais, entre outras).  

- A utilización das técnicas de comunicación para potenciar o traballo en equipo que lles permita integrarse 

nas actividades educativas con garantía de éxito.  

- O achegamento á cultura dos países de fala inglesa para que o alumnado amplíe o seu coñecemento dos 

costumes, formas de relación social, trazos e particularidades destes lugares e, en definitiva, formas de vida 

diferentes ás súas. Iso promoverá a tolerancia e aceptación, acrecentará o interese no coñecemento das 

diferentes realidades sociais e culturais, e facilitará a comunicación intercultural  

- O desenvolvemento de hábitos de lectura que lles permitan gozar dos textos mediante o uso de readings 

adaptados aos seus intereses, necesidades e características. 

Por outra banda, os contidos desenvólvense e organizan conforme á lóxica interna da disciplina da que se 

trata e á secuenciación didáctica de contidos. A teoría e a práctica, como elementos inseparables da 

aprendizaxe, débense integrar no desenvolvemento metodolóxico do área. 

É necesario que cada unha das unidades de traballo que compoñen esta área trátense desde un punto de vista 

multidisciplinario. Por iso, os contidos do libro de English 1 preséntanse agrupados en bloques cuxa 

finalidade é organizalos de forma coherente e definir con maior claridade que aprendizaxes básicas deben 

consolidarse, sen que isto signifique que os bloques deban desenvolverse independientemente uns doutros. 

As unidades se estructuran con claridade e son fáciles de seguir; a gramática e o vocabulario novo 

preséntanse gradualmente, e as catro destrezas lingüísticas trabállanse de xeito equilibrado en función do 

nivel esixido. 

Cada tres unidades atopamos unha unidade dedicada a técnicas de aprendizaxe (unidades Lifelong learning), 

onde se aprenden técnicas de estudo, trabállase de xeito colaborativa en proxectos vinculados ás 

Tecnoloxías da información e da Comunicación (ICT), achéganse ao mundo laboral a través do inglés ao 

mesmo tempo que adquiren capacidades  

para a procura de traballo. Todas estas estratexias transcenden os límites da asignatura e ao alumno seranlle 

útiles para afrontar calquera materia ao longo da súa vida académica. 

O libro péchase cun Self-study bank, un anexo que inclúe unha grammar reference, unha práctica speaking 

reference, wordlists para cada unidade e un listado de verbos irregulares. Esta sección facilita o estudo 

autónomo de todos os contidos traballados ao longo do curso 

 

CRITERIOS METODOLÓXICOS 

 

Para lograr alcanzar os obxectivos que se propoñen no Área de Inglés así como o desenvolvemento das 

competencias establecidas para o Módulo, os materiais de English 1 propoñen: 

1. Metodoloxía activa, participativa, constructiva e socializadora. A actividade educativa debe dar 

preeminencia ao uso da lingua, á lectura e á expresión oral e escrita. O alumno debe tomar a iniciativa no 

proceso de aprendizaxe, o que incidirá na súa autonomía e madurez persoal. 
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2. Se parte dos coñecementos previos, formais ou non formais, para construír o coñecemento científico. A 

organización e secuenciación dos contidos do área están deseñadas para que as novas nocións aséntense 

sobre as máis antigas. 

3. Tómanse como eixe de cada unidade de traballo uno ou varios contidos, ao redor dos que se tratarán, de 

forma adecuada, tanto os contidos conceptuais como os procedimentales e os actitudinales. O profesor 

orientará ao alumno para que comprenda os conceptos e estableza relacións significativas entre eles; guiará 

as súas actuacións mostrándolle as destrezas, técnicas e estratexias referidas ao saber facer e transmitirá 

nocións relativas ás actitudes, valores e normas consideras como obxecto de ensino e aprendizaxe para que 

os alumnos adopten comportamentos baseados en valores racionais e libremente asumidos. 

4. As técnicas de traballo cooperativo serán de aplicación permanente no aula. A interacción con outros 

alumnos e tómaa de decisións fomenta os valores de respecto, esforzo e cooperación. Para iso, hase de 

estimular a participación, e o traballo en grupo sen descoidar a atención individualizada para adecuar o 

proceso de ensino ao de aprendizaxe. 

5. A aplicación a contextos reais. Recollemos contidos aplicables á vida cotiá e a sociedade actual para que 

o alumno alcance unha madurez persoal e sexa capaz de integrarse e desenvolverse de xeito efectivo no 

ámbito persoal e no mundo laboral. 

6. As actividades formativas terán como obxectivo adicional a globalización dos contidos e o seu 

funcionalidad. A lingua estranxeira ten un marcado compoñente interdisciplinar que nos permite movernos 

cara a outros campos do coñecemento. Tamén nos permite integrar contidos e competencias relacionados co 

mundo laboral, que se traballan nas unidades de Lifelong learning.  

Seguirase a seguinte metodoloxía didáctica baseada na aprendizaxe significativa: 

? Se parte da análise dos obxectivos, resultados da aprendizaxe e criterios de avaliación do Área de Inglés 

para determinar os contidos conceptuais, procedimentales e actitudinales que desenvolven os citados 

obxectivos.  

? Se secuencian os citados contidos en 7 bloques (Vocabulary, Grammar, Reading, Listening, 

Pronunciation, Speaking, Writing) seguindo a lóxica interna da materia e potenciando a aprendizaxe 

lingüística e as destrezas propias a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

- Unha vez secuenciados os contidos, organízanse en doce unidades de traballo.  

- En cada unha das unidades de traballo téñense en conta os coñecementos previos e as aprendizaxes non 

formais do alumnado, para a partir deles desenvolver a teoría mediante warmer activities, propostas, 

exercicios de aplicación, reforzo e profundización, de forma que se traballen os contidos procedimentales.  

- Suscítanse actividades resoltas que cumpren varias funcións: 

- Ejemplificación de procedementos. 

- Modelo de aplicación práctica de contidos que axudan aos alumnos a adquirir as técnicas e estratexias 

necesarias para a resolución das actividades. 

- Profundización en determinados contidos que necesitarán coñecer na súa carreira académica. 

- As actividades se secuencian segundo o seu grado de dificultade, de menor a maior. 

- Todas as actividades están relacionadas co propósito de desenvolver de forma lóxica e coherente os 

contidos desenvolvidos. 

 

 

UNIDADE DE TRABALLO 

 

1.Actividades de activación do coñecemento previo:  

As actividades de precalentamiento (warmer activities) e as primeiras actividades serven para recordar e 

asentar os coñecementos previos dos alumnos en relación coa unidade que se inicia. Han de servir para 

motivar ao alumno fronte ás novas aprendizaxes. 

2.Actividades de recoñecemento 

A secuenciación de actividades realízase de xeito gradual en canto a dificultade para permitir, nun primeiro 

lugar, a comprensión dos conceptos. Deste xeito garántese de xeito moi guiado que o alumno comprendeu 



 

[Escribir texto] 

 

 

os contidos antes de continuar. 

3.Actividades de produción 

Tralo recoñecemento, o alumno pon en práctica os coñecementos estudados nunha situación menos 

controlada, aínda que sempre orientada. Trátase de ir asentando os contidos traballados na unidade e utilizar 

os apresos con anterioridad. 

4.Actividades de personalización 

Coa personalización o alumno aprópiase dos conceptos, o que facilita a interiorización e facilita a 

aprendizaxe de novos conceptos dun xeito continuo. 

5.Actividades de repaso 

Ao final de cada unidade inclúense actividades de repaso de gramática e vocabulario para consolidar o 

apreso antes de avanzar con novo contido. 

 

O profesor poderá completar estas actividades cunha ampla gama de material suplementario ofrecidos tanto 

no libro como no Cartafol do Profesor para adaptar as súas clases aos diferentes niveis do alumnado, con 

actividades básicas, de reforzo e de extensión. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 

-O equipamiento normal dunha das aulas asignadas ao módulo. 

- Libros de texto 

- Guía Didáctica con proxecto curricular, programaciones do aula, recursos e suxestións didácticas. 

--Fotocopiables complementarias para atender á diversidad de aula, con actividades básicas, reforzo e 

extension. (Guía didáctica) 

- Probas de avaliación fotocopiables e modificables para cada unidade, con diferentes niveis de dificultade 

para atender á diversidad do aula. 

- Presentacións multimedia de cada unidade. Resumo de contidos da unidade para proxectar no aula no CD 

de Recursos para a aula 

- Audio das actividades do libro no CD de Recursos para a aula 

- Libros especializados sobre os diferentes temas aos que fai referencia a área: dicionarios, enciclopedias, 

antologías, etc. 

- Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc. 

- Aplicacións informáticas de propósito xeral para a preparación de presentacións, traballos, etc. 

- Material de oficina (escritura, arquivo, reprodución de documentos, etc.). 

- Publicacións periódicas de contido xeral: xornais, revistas, anuncios, etc. 

- Recursos complementarios, programaciones de aula e outras ferramentas en www.macmillanprofesional.é 

 

 

 

 

 

 AVALIACIÓN 

 1.  INDICADORES 

- Utiliza aspectos sonoros da linguaxe (pronunciación, acentuación e entonación de palabras, frases e textos) 

para a comprensión da audición. 

- Interpreta os elementos paralingüísticos (verbales e non verbales), para a comprensión do texto. 

- Identifica información relevante (detalles, datos?). 

- Define e usa o vocabulario. 

- Comprende de forma global a audición: título, intención xeral... 

- Exprésase de xeito claro e fluída con pronunciación, ritmo, entonación e confianza. 

- Desenvolve o discurso de xeito organizado: inicio, progreso e conclusión. 

- Responde a preguntas formuladas sobre a información presentada. 
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- Manifesta interese por mostrar coñecementos relacionados coa exposición. 

- Mantén o diálogo e a comunicación de forma ordenada. 

- Usa un vocabulario adecuado. 

- Le de xeito expresiva (pronunciación, acentuación e entonación de palabras, frases e textos) utilizando os 

elementos sonoros para mellorar a comprensión do texto. 

- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; e aspectos reais e fantásticos. 

- Valora e opina achega da información obtida. 

- Autovalora o nivel de comprensión alcanzado. 

- Identifica e interpreta relacións entre o texto e os contidos doutras áreas e situacións. 

- Goza coa lectura autónoma. 

- Presenta o traballo escrito de forma clara, ordenada e adaptada ao formato. 

- Usa un vocabulario adecuado. 

- Revisa e corrixe o texto. 

- Autovalora o texto. 

 

2.  INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

O curso English 1 ofrece diferentes instrumentos de cualificación e propón criterios para eles; criterios que o 

profesor ou profesora pode usar, ampliar ou adaptar segundo o grupo clase, o seu método de traballo, 

normativa, etc. 

Deste xeito, atopámosnos/atopámonos que a cualificación pode realizarse mediante: 

 

- Actividades realizadas no aula. 

- Cuestionarios. 

- Probas obxectivas. 

- Probas de comprensión de cada bloque. 

- Participación en clase. 

- Traballos esixidos. 

- Resolución de actividades propostas polo propio profesor. 

- Achega voluntaria de traballos por parte dos alumnos. 

 

 

 

 

4.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

É preciso indicar que na Formación Profesional Básica son necesarias adaptacións curriculares non 

significativas, tendo en conta o colectivo de alumnos que chegan a este tipo de formación. 

Trátase de alumnos que, por diversos motivos, non logran terminar a ISO e, en consecuencia, non poden 

obter a titulación de Graduado niso. A Formación Profesional Básica está orientada a previr o abandono 

escolar cedo permitindo aos alumnos obter un certificado coa cualificación profesional de nivel básico 

correspondente, proseguir cos seus estudos de formación profesional de Grado Medio e, ata, presentarse ás 

proba de avaliación da Educación Secundaria Obligatoria en calquera das súas modalidades. 

 

Por iso, a formación profesional básica organízase de acordo co principio de atención á diversidade  do 

alumnado e o seu carácter de oferta obligatoria. 

 

As medidas de atención á diversidad deben estar orientadas a responder ás necesidades educativas concretas 

do alumnado e á consecución dos resultados de aprendizaxe incluídos nos módulos profesionais dun título 

profesional básico e non poderán, en ningún caso, supoñer unha discriminación que lles impida alcanzar 
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devanditos obxectivos e a titulación correspondente.  

 

Para iso, no material do Área de Inglés, propóñense as seguintes medidas de atención á diversidade: 

 

- Actividades básicas, para cubrir lagoas de coñecementos que poidan impedir a construción dunha 

aprendizaxe significativa. En cada unidade didáctica propóñense este tipo de actividades, recollidas no 

material do profesor onde se suscita o bloque máis idóneo onde levalas a cabo- 

- Actividades de reforzo, que permiten incidir sobre os contidos tratados en cada unha das páxinas co 

obxectivo de que aqueles alumnos que o necesiten poidan practicar máis. 

- Actividades de ampliación deseñadas para aqueles alumnos que alcanzan os obxectivos marcados e que 

por intereses, capacidade ou motivación poden alcanzar outros obxectivos. Habemos de ter en conta que os 

intereses e as motivaciones poden ser parciais, é dicir, que se refiran a aspectos concretos do currículo e non 

a todo a área. Por iso se han proposta actividades de ampliación en cada unidade didáctica. 

Para aqueles alumnos que, malia as medidas levadas a cabo en cada unidade didáctica, non alcancen os 

resultados de aprendizaxe marcados, deseñaremos unhas medidas de recuperación ou reforzo. Estas medidas 

planificaranse en función dos resultados de aprendizaxe que o alumno non ha lcanzado e irán enfocadas a 

detectar a causa de por que non as alcanza. Para iso, pódense empregar diferentes recursos: lecturas de 

textos que consideramos que lles axudan a entender conceptos básicos, o visionado de material gráfico que 

lles permita entender os contidos mediante a imaxe e, si vese conveniente, a interacción con outros 

compañeiros nas actividades de ensino-aprendizaxe. Habemos de aproveitar, que sempre hai no aula 

alumnos motivados e estes son un excelente recurso para aqueles que non alcanzan os obxectivos, 

analizando a conveniencia de traballos conxuntos nos que podamos xerar sinergias de traballo, pero 

coidando que as dificultades duns coincidan cos puntos fortes do outro, de non ser así a medida pode ser 

improductiva. 

 

5.  MEDIDAS PARA A UTILIZACIÓN DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A 

COMUNICACIÓN 

 

A disponibilidad no centro de gran cantidade de recursos informáticos tanto en aulas específicas como de 

xeito portátil fai posible que as tecnoloxías da información e a comunicación sexan utilizadas de forma 

exhaustiva polos profesores do departamento como unha forma de manter actualizada a información que 

reciben os alumnos. 

Doutra banda, utilízanse como un recurso que os alumnos aprenden a utilizar para ampliar os seus 

coñecementos e adaptar a información aos seus intereses particulares. 

Tamén se pretende conseguir, de xeito integrado na súa aprendizaxe un dominio das competencias digitales 

necesarias para acceder de forma autónoma e crítica ás tecnoloxías da información e comunicación e poder 

interpretar as mensaxes audiovisuales que nos rodean 

Os medios utilizados son: 

- A dotación informática do aula. 

-Os proyectores. 

- Os medios informáticos da biblioteca ou do aula de Informática. 

Concretamente, especifícanse os seguintes usos: 

1. Internet como recurso educativo no aula, utilizando páxinas suxeridas nos materiais do alumno e do 

profesor. 

2. Noticias, artigos e vídeos relacionados cos temas tratados contidos en youtube, xornais, revistas, blogs, 

etc. 

3. Proxección de materiais aportados polo profesor ou os alumnos (exercicios, supostos prácticos, 

proxectos). 

4. Procesadores de textos para a elaboración de composicións escritas. 

5. CD Recursos para a aula con Recursos Multimedia do material do profesor do Área de Inglés. 
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(presentacións multimedia, audios, videos, enlaces a videos de interese para o alumno.). 

6. Correo electrónico como instrumento de comunicación para o envío de apuntes, exercicios, 

comunicacións, traballos resoltos, etc. 

 

6.  MEDIDAS PARA O TRATAMENTO DE COMPETENCIAS RELACIONADAS COA 

COMPRENSIÓN LECTORA, A EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA E A COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

 

Un dos obxectivos máis importantes da educación é preparar ao alumnado para desenvolverse como acode 

na sociedade actual, plural, multilingüe e multicultural. Isto significa fomentar que os alumnos desenvolvan 

competencias comunicativas que lles permitan actuar na súa contorna, tanto a nivel persoal e social como 

profesional.  

 

A comprensión lectora e a expresión oral e escrita son destrezas comunicativas que constitúen contidos 

específicos da nosa materia, pero que deben traballarse transversalmente nas demais. Estas habilidades 

constitúen o fío condutor da organización dos bloques de contidos e aparecen incluídas en cada unidade 

didáctica en relación cos contidos gramaticales e léxicos.  

English 1and 2 pretende revisar e estender o coñecemento activo da gramática e do vocabulario a través de 

diferentes actividades, ofrecendo oportunidades para o reciclaje, a revisión, a avaliación e a autoevaluación. 

Ao mesmo tempo, desenvolve e practica as destrezas de reading, writing, speaking e listening.  

 

Deste xeito, English 1 and 2 desenvolven as destrezas de comunicación lingüística en inglés dun xeito 

integral e sistemática. Os alumnos aprenden a importancia de escoitar distintos tipos de textos e a expresarse 

dun xeito claro e comprensible. 

 

Grazas á variedade de diálogos e outros textos curtos, os alumnos aprenden a entender o sentido global e a 

identificar a información relevante neles. Nas audiciones, comparan os contextos en que se producen as 

mensaxes e aprenden que estes están influídos polas convenciones sociais, a cultura e os valores. 

 

A través de diálogos, actividades orais personalizadas e traballos, os alumnos aprenden a expresarse usando 

tanto medios de comunicación lingüísticos como non lingüísticos.  

No desenvolvemento das habilidades de lectura, os alumnos aprenden a identificar a información relevante e 

a dar unha resposta persoal a distintos textos escritos. Ademais, os textos adoitan estar relacionados coas 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, co que resultan significativos para o alumno, e tamén poden 

gozar da súa lectura. 

 

Do mesmo xeito, aprenden a escribir de xeito claro e organizada usando a linguaxe e o vocabulario 

adecuados para expresar as súas ideas e opinións. Tamén aprenden a repasar e autoevaluar o seu traballo 

escrito. 

 

Desde a área de Inglés proporciónanse os coñecementos teóricos e a reflexión consciente sobre estas 

actividades comunicativas e preténdese estimular o interese dos alumnos proporcionándolles contido 

genuinamente interesante, significativo e que insta a reflexionar, abarcando desde temas interdisciplinares a 

información actualizada. 

 

7.  MEDIDAS ENCAMIÑADAS AO EMPRENDIMENTO, A ACTIVIDADE EMPRESARIAL E A 

ORIENTACIÓN LABORAL 

 

A revolución tecnolóxica trouxo consigo un cambio no tipo de destrezas máis demandadas polas empresas 

actuais que, ademais do coñecemento técnico necesario para o desenvolvemento profesional, incorporan a 
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autonomía na aprendizaxe, a creatividade, o pensamento crítico, a comunicación efectiva como valores de 

primeira orde.  

 

Sumado a todos os materiais para o desenvolvemento profesional do alumnado, propoñemos unha campaña 

para o desenvolvemento persoal dos nosos alumnos: Macmillan Life Skills, Formación para a Vida. 

 

O obxectivo desta campaña é dotar aos nosos alumnos para asumir os retos do futuro traballando as 

"aptitudes necesarias para ter un comportamento adecuado e positivo, que nos permiten enfrontarnos 

eficazmente ás esixencias e retos da vida diaria? (OMS, 1993).  

 

A OMS propón un grupo de 10 habilidades psicosociales que axudan ás persoas a comportarse de xeito 

saudable de acordo coa motivación individual, o campo de acción e o contexto social e cultural en que se 

vive permitíndolles afrontar con éxito as esixencias da vida laboral: 

 

1. Autocoñecemento 

2. Comunicación asertiva 

3. Toma de decisións 

4. Manexo de sentimentos e emocións 

5. Pensamento creativo 

6. Empatía 

7. Relacións interpersonales 

8. Solución de problemas e conflitos 

9. Pensamento crítico 

10. Manexo das tensións e o estrés 

 

Seguindo os criterios elaborados por UNICEF, organizamos as habilidades para a vida nos seguintes 

bloques: 

 

- Destrezas sociais: onde se integran aquelas habilidades cuxo manexo efectivo fai posible manter 

interaccións sociais positivas, mutuamente gratificantes e de colaboración. Exemplo deste tipo de destrezas 

son a tolerancia, a responsabilidade, a educación cidadá, a responsabilidade social, a superación de 

estereotipos, o traballo colaborativo ou o respecto á diversidad cultural. 

 

- Destrezas de pensamento: encaixarían nesta categoría aquelas destrezas 

psicosociales susceptibles de favorecer procesos cognitivos eficaces para permitir ás persoas, e aos grupos 

dos que forman, afrontar os desafíos da súa contorna. Exemplo deste tipo de destrezas son o pensamento 

crítico, a 

resolución de problemas e conflitos, a creatividade, tómaa de decisións, o autoconocimiento ou a capacidade 

analítica. 

 

- Destrezas de aprendizaxe: destrezas que permiten as adquisición de coñecementos e a adaptación destes a 

novos contextos e situacións. Estas habilidades están na base do coñecemento, tanto técnico como persoal, e 

engloban destrezas como a capacidade de aprender a aprender, a capacidade de adaptación, o espírito 

innovador, a agilidad mental, a curiosidade científica ou o manexo das novas tecnoloxías. 

 

- Destrezas de traballo: relacionadas coa organización persoal e a capacidade para traballar cos demais. 

Neste bloque desenvólvense destrezas como a comunicación, asertiva e efectiva, a capacidade de 

organización e de xestión do tempo, escóitaa activa e a actitude colaborativa para desenvolver traballos en 

equipo. 

-  
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ENGLISH II 
 

1.  OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 

 

Os OBXECTIVOS globais desta área suxeita son: 

1. Entender e uso correctamente o vocabulario relacionou aos campos semánticos cubriron durante o curso: 

saúde, tecnoloxía, diñeiro, habilidades e características persoais, comunicación, viaxe e turismo, roupa e 

compra, actividades de lecer, comercio. 

2.Usa correctamente o presente sinxelo, na afirmativo, negativa e interrogativa . 

3.Entender o uso do presente continuo  afirmativo, negativo e interrogativo, e identifica as diferenzas cos 

presentes sinxelos. 

4.Revisión nunha maneira práctica o pasado sinxelo do verbo para ser, e entender e practicar o pasado 

sinxelo de verbos regulares e irregulares. 

5.Revisar os adverbios da frecuencia estudada no ano escolar anterior, combinado con vocabulario e 

estruturas novos. 

6.Asimilar o uso do pasado continuo  afirmativo, negativo e interrogativo; uso  xunto coas partículas when e 

while e combinar o pasado simple e pasado continuo cando explican acontecementos pasados. 

7.Entender como para formar e utilizar o presente perfecto no afirmativo, negativo e interrogativo, e 

asimilar o uso deste tempo con expresións de tempo e never. 

8.Entende e usa correctamente some, any, a lot of, much e many  con sustantivos contables e incontables, así 

como a forma interrogativa How much? / How many? con sustantivos  contables e incontables, e as 

respostas  not much, not many, A lot. 

9.Revisra e reforzar a construción correcta das formas comparativas e excepcionais de adxectivos. 

10.A marca e a resposta cuestiona utilizar o interrogative Can I…,  Would you…? How…?. 

11.Revisar o uso de Can e usar correctamente as partículas Could  para falar de habilidade no pasado nas 

formas afirmativa, negativa e interrogativa.. 

12.Usa Can and Could, As well as, Will,para facer peticións educadas.. 

13.Entender o significado e uso dos verbos should / shouldn’t e must / mustn’t. 

14.Revisar a estrutura There is / There are  na afirmativa, negativa e interrogativa e practicar as formas 

curtas para facer descricións. 

15.Revisar as estruturas Going to a para falar sobre vontade e plans futuros para falar sobre predicións 

futuras na afirmativa, negativa e interrogativa , e entender o uso diferente. 

6.Usar correctamente e facendo combinacións o vocabulario estudado e as estruturas de gramática 

presentadas durante o curso. 

17.Aprende e practica as expresións comúns utilizadas en presentacións formais e informais e en 

intercambios de información persoal. 

18 Ler.tipos diferentes de textos, para caso, un foro de internet, un folleto turístico, ofertas de traballo, 

artigos, mostrando uns coñecementos xenerais entendendo de cada deles e sendo capaces de identificar 

información xeral e específica. 

19.Identifica información xeral e específica en textos orais diferentes a través de escoitas activas. 

20.Recoñece e practicar a pronuncia de característica de sons seguros da lingua inglesa e pronunciaos 

correctamente. 

21.É consciente do seu progreso propio que completa as actividades da Revisión de sección. 

22.Comunica oralmente nunha maneira eficaz, utilizando as estruturas e o vocabulario adecuado en 

situacións da vida real. 

23.Escribe claramente e eficientemente, de acordo co nivel requirido, tipos diferentes dos textos que aplican 

o coñecemento adquirido.   

24.Traballo colaborativo nos proxectos relacionaron a ICT aplicando o coñecemento adquirido durante o 

ano escolar e desenvolvendo a capacidade de facer traballo de equipo. 

25.Aprende e desenvolver habilidades para todos os  aspectos de vida como administración de tempo, 

mellorando comunicación verbal e asimilando o problema que soluciona con técnicas. 

26.Usa o coñecemento adquirido durante o curso con relación á área de ocupación. 

27.Aprende técnicas de procura de vida real que aplican a lingua inglesa, para caso, facendo un vídeo CV, 

creando un perfil de Internet persoal, sabendo traballo-sitios web de oferta, facendo unha planificación 

profesional boa ou prepararse para unha entrevista. 

28.Sabe r rasgos culturais de países de fala ingleses, como os aspectos relacionados coa  educación, 

deportes, transporte, etc. 
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As COMPETENCIAS para a aprendizaxe permanente, profesional, persoal e social que o alumno 

desenvolverá con este módulo serán:  

 

a. Realizar unha lectura comprensiva dos textos escritos e unha escoita atenta dos textos orais, para 

sintetizar a idea principal e captar outras ideas secundarias. 

b. Producir mensaxes orais e escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas ás distintas situacións 

seguindo modelos dados.  

c. Comprender e elaborar textos orais e escritos como resposta a diferentes situacións da vida cotiá, 

académica e laboral. 

d. Participar en intercambios comunicativos e expresar opinións baixo unha actitude de respecto e 

cooperación.  

e. Aprender a evitar os estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prejuicios racistas, sexistas, 

etc. 

f. Desenvolver unha actitude de respecto cara ás opinións e crenzas dos demais. 

g. Valorar con espírito crítico o papel dos medios de comunicación como base de enriquecimiento e 

realización persoal. 

h. Utilizar con sentido crítico e responsable os medios de comunicación e as novas tecnoloxías recoñecendo 

a transcendencia que teñen no mundo actual. 

i. Perfeccionar a pronunciación, a entonación e o léxico para mellorar a competencia comunicativa. 

j. Apreciar o coñecemento da lingua como medio para comprender a realidade e desenvolver as 

capacidades intelectuais. 

k. Valorar a lectura como fonte de información e como actividade de lecer.  

l. Buscar, procesar e organizar a información obtida a través de diferentes fontes: dicionarios, internet, 

enciclopedias, etc. 

m. Organizar a información a través de diversas técnicas de tratamento da información como esquemas, 

resumos, mapas conceptuais, etc. 

n. Confeccionar traballos en papel ou en soporte digital observando a orde lóxica e cumprindo coas normas 

de presentación escritas. 

ou. Desenvolver actividades individuais e colectivas que favorezan o desenvolvemento da autonomía e a 

iniciativa persoal. 

p. Cooperar activamente nas situacións de aprendizaxe. 

 

2.  CONTIDOS 
 

1. Interpretación e comunicación de textos orais cotiáns en lingua inglesa:  

1.1 Distinción de ideas principais e secundarias de textos orais breves e sinxelos.  

1.2 Descrición de aspectos concretos de persoas, lugares, servizos básicos, obxectos e de xestións sinxelas.  

1.3 Experiencias do ámbito persoal, público e profesional.  

1.4 Narración de acontecementos e experiencias do momento presente, pasado e futuro.  

1.5 Léxico, frases e expresións, para desenvolverse en transacciones e xestións cotiás do ámbito persoal e 

profesional.  

1.6 Tipos de textos e a súa estrutura.  

1.7 Recursos gramaticales: 

- Tempos e formas verbales simples e compostas.  

- Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais. 

-Elementos lingüísticos fundamentais. 

- Marcadores do discurso. 

- Oracións subordinadas de escasa complejidad. 

1.8 Estratexias de comprensión e escoita activa. 

1.9 Pronunciación de fonemas ou grupos fónicos que presenten maior dificultade.  

1.10 Uso de registros adecuados nas relacións sociais. 

 

2. Interacción en conversacións en lingua inglesa:  

2.1 Estratexias de interacción para manter e seguir unha conversación.  

2.2 Uso de frases estandarizadas. 
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3. Interpretación e elaboración de mensaxes escritas sinxelo en lingua inglesa: 

3.1 Información global e específica de mensaxes de escasa dificultade referentes a asuntos básicos cotiáns 

do ámbito persoal e profesional.  

3.2 Composición de textos escritos breves e ben estructurados.  

3.3 Léxico para desenvolverse en transacciones e xestións cotiás, necesarias, sinxelas e concretas do ámbito 

persoal e profesional. 

3.4 Terminología específica do área profesional dos alumnos.  

 

1.1 Recursos gramaticales:  

- Marcadores do discurso.  

- Uso das oracións simples e compostas na linguaxe escrita.  

1.2 Estratexias e técnicas de compresión lectora.  

1.3 Propiedades básicas do texto.  

1.4 Normas socioculturales nas relacións do ámbito persoal e profesional en situacións cotiás.  

1.5 Estratexias de planificación da mensaxe. 

 

 

3.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

a) Sistemáticamente aplica estratexias de escoita activa na comprensión global e específica dun texto, sen a 

necesidade de comprender a totalidade dos seus elementos. 

b) identifica a intención comunicativa das mensaxes directas ou utilizando un repertorio limitado de 

expresións, cláusulas, palabras e marcadores da estrutura do discurso (para abrir, desenvolver e pechar). 

c) Identifica o sentido global e as ideas principais de textos orais e estruturas gramaticales básicas en 

oracións simples de situacións frecuentes de todos os días e dun significado predecible e específico. 

d) Identifica características esenciais fonéticas e de entonación que axudan a comprender o sentido global e 

as ideas principais e secundarias da mensaxe. 

e) Fai breves composicións e presentacións orais seguindo un esquema estructurado, aplicando o formato e 

as características propias de cada tipo de texto, das áreas persoais e profesionais. 

f) Utilíza estruturas gramaticales básicas e os marcadores do discurso para empezar, conectar, ordear  e 

finalizar o discurso, en situacións comúns frecuentes e aspectos específicos. 

g) Expresase cun pouco de claridade, utilizando a entonación razoable e a pronunciación, a aceptación das 

pausas e vacilaciones ocasionais. 

h) Mostra unha actitude crítica, reflexiva sobre a información que implica calquera tipo de discriminación. 

) Identificaas normas sociais estándar dos países nos que se fala a lingua estranxeira. 

j) Identifica costumes e as actividades cotiás da comunidade e o lugar de traballo nos que se fala a lingua 

estranxeira. 

k) Identifica as principais actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación comúns 

da área profesional. 

l) Mantén un diálogo seguindo un esquema de temas específicos frecuentes das áreas persoais e 

profesionais. 

m) Escoitado e mantén unha conversación en interaccións simples da vida profesional e persoal diaria, 

solicita e proporciona información con algún detalle. 

n) Mantén  interacción utilizando estratexias básicas de comunicación para mostrar o interese e a 

comprensión. 

ou) Utilíza estratexias básicas de compensación para compensar as lagoas na lingua estranxeira 

(reformulación, a linguaxe corporal, o apoio audiovisual). 

p) Utilíza frases básicas e as estruturas gramaticales e un elemento esencial repertorio limitado de 

expresións, frases, palabras frecuentes e marcadores do discurso lineales. 

q) Exprësase cun pouco de claridade, utilizando a entonación razoable e a pronunciación, a aceptación das 

pausas e vacilaciones ocasionais. 

r) Le o texto coa  identificando as características esenciais do xénero e a súa estrutura, e a interpretación do 

seu contido global e específica, sen necesidade de entender todos os elementos no mesmo. 

) identificou a intención comunicativa básica dun texto cando se organizan de diferentes xeitos. 

t) Identifica as estruturas básicas gramaticais e oracións simples, e un repertorio limitado de expresións, 

frases, palabras e marcadores básicos e lineales do discurso, en situacións cotiás frecuentes cun contido 

predecible. 

u) Completado cláusulas simples, oracións e textos, tendo en conta o propósito comunicativo, coas 

estruturas gramaticales de baixa complexidade  en situacións cotiás específicas cun contido predecible. 
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v) Fai textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando os conectores máis 

comúns para conectar oracións. 

x) O respectado a gramática, a ortografía e a tipografía regras seguintes directrices específicas e 

sistemáticas para a revisión e corrección. 

 

4.  INDICADORES 

 

a)Utiliza sons aspectos da linguaxe (Pronunciación, o estrés e entonación de palabras, frases e textos) para 

comprender escóitaa. 

b)Interpreta as características paralingüístico (verbales e non verbal) para entender o texto. 

c)Identifica información relevante (datos, cifras...) 

d)Define e utiliza o vocabulario. 

e)Comprende o significado global dun texto auditivo: título, intención, xeral... 

f) Si mesmo expresa claramente e con fluidez con pronunciación, ritmo, entonación e confianza. 

d) Desenvólvese o discurso dunha forma organizada: inicia, progresa e péchase. 

e)Responde preguntas sobre información que se presenta. 

f)Mostra interese na demostración de coñecementos relacionados cunha presentación. 

g)Mantén a orde lóxica no diálogo e a comunicación. 

h) Utiliza o vocabulario apropiado. 

i) Le con expresión (estrés, pronunciación e entonación de palabras, frases e textos) usando esta información 

para axudar coa comprensión. 

j) Identifica as ideas principais e secundarias, feitos e opinións, aspectos reais e imaxinarios.  

k) Valora e dá unha opinión sobre a información atopada. 

l) Auto-evalúa o nivel de comprensión. 

m) Identifica e interpreta relacións entre un texto e o contido doutras áreas ou situacións. 

n) Goza de lectura autónoma. 

o)Presenta traballo escrito claro e ordenado, adaptado á disposición pertinente. 

p) Utiliza o vocabulario apropiado. 

q)Revisa e corrixe o texto. 

r)Autoavalía o texto. 

 

 

5.  INSTRUMENTOS E CRITERIOS  

 

 O curso Inglés 2 ofrece diferentes instrumentos para a avaliación e marca e propón criterios para utilizar a 

marca. O  profesor pode utilizar, ampliar ou adaptar este criterio marcado, segundo a clase, a forma de 

traballo, regras, etc.. Marca pódese realizar mediante:  

 As actividades de clase. 

 Cuestionarios.  

 Evidencia.  

Comprensión de probas de cada bloque.  

 Participación en clase.  

 Tarefas de axuste.  

 Actividades polo profesor.  

 Traballo decidido por e dadas en por o estudante 

.O profesor decidirá como distribuír as porcentaxes dadas cada un destes instrumentos de avaliación para 

cada proba. Tomaranse decisións achega de como evaluar o traballo de avaliación continua segundo as 

normas ou disposicións legais vigentes. Para levar a cabo a avaliación en inglés, proponse:  

 

 Suxestións sobre como levar a cabo a avaliación inicial da unidade e dos contidos estudaron na unidade 

 probas de diagnóstico a través de actividades para pescudar o nivel do estudante dos coñecementos. 

  Actividades na que o alumno pon o contido á práctica.  

 Final as actividades que permiten aos estudantes a revisar os contidos estudados na unidade. Unidades de 

base : 

Dous tipos de actividades de avaliación fotocopiables: proba A evalúa o contido da unidade no nivel 

básico, B proba evalúa os contidos da unidade nun nivel estándar. 

 Unidades de habilidade na vida: 

Tres follas de avaliación de habilidades de vida: auto avaliación para o estudante evaluar o seu traballo 

individual, grupo de avaliación para o grupo evaluar como participaron na avaliación do grupo e profesor 
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para o profesor evaluar individual e / 

 5.1. Instrumentos e criterios de marcado 

 O curso de Inglés 2 ofrece diferentes instrumentos para a avaliación e marca e propón criterios para 

utilizar. O profesor pode utilizar, ampliar ou adaptar este criterio marcado, segundo a clase, a forma de 

traballo, regras, etc.. Marca pódese realizar mediante: 

 As actividades de clase. 

 Cuestionarios. 

 Evidencia.  

Comprensión de probas de cada bloque.  

 Participación en clase.  

 Tarefas de axuste.  

 Actividades polo profesor.  

 Traballo decidido por e dadas en por o estudante. O profesor decidirá como distribuír as porcentaxes dadas 

cada un destes instrumentos de avaliación para cada proba. Tomaranse decisións achega de como evaluar o 

traballo de avaliación continua segundo as normas ou disposicións legais vigentes. Para levar a cabo a 

avaliación en inglés, proponse: 

 Suxestións sobre como levar a cabo a avaliación inicial da unidade e dos contidos estudaron na unidade. 

 Probas de diagnóstico a través de actividades para pescudar o nivel do estudante dos coñecementos. 

 Actividades na que o alumno pon o contido á práctica.final. 

As actividades que permiten aos estudantes a revisar os contidos estudados na unidade. 

 Unidades de base : 

Dous tipos de actividades de avaliación fotocopiables: proba A evalúa o contido da unidade no nivel 

básico, B proba evalúa os contidos da unidade nun nivel estándar.  

Unidades de habilidade vida:  

Para que o estudante avalíe o seu traballo individual,  

Para que o grupo avalíe como participaron no grupo. 

Para que o profesor avalíe o traballo individual ou grupal. 

 

6.  METODOLOXÍA 

 

Para lograr alcanzar os obxectivos que se propoñen no Área de Inglés así como o desenvolvemento das 

competencias establecidas para o Módulo, os materiais de English 2 propoñen: 

1. Metodoloxía activa, participativa, constructiva e socializadora. A actividade educativa debe dar 

preeminencia ao uso da lingua, á lectura e á expresión oral e escrita. O alumno debe tomar a iniciativa no 

proceso de aprendizaxe, o que incidirá na súa autonomía e madurez persoal. 

2. Se parte dos coñecementos previos, formais ou non formais, para construír o coñecemento científico. A 

organización e secuenciación dos contidos do área están deseñadas para que as novas nocións aséntense 

sobre as máis antigas. 

3. Tómanse como eixe de cada unidade de traballo uno ou varios contidos, ao redor dos que se tratarán, de 

forma adecuada, tanto os contidos conceptuais como os procedimentales e os actitudinales. O profesor 

orientará ao alumno para que comprenda os conceptos e estableza relacións significativas entre eles; guiará 

as súas actuacións mostrándolle as destrezas, técnicas e estratexias referidas ao saber facer e transmitirá 

nocións relativas ás actitudes, valores e normas consideras como obxecto de ensino e aprendizaxe para que 

os alumnos adopten comportamentos baseados en valores racionais e libremente asumidos. 

4. As técnicas de traballo cooperativo serán de aplicación permanente no aula. A interacción con outros 

alumnos e tómaa de decisións fomenta os valores de respecto, esforzo e cooperación. Para iso, hase de 

estimular a participación, e o traballo en grupo sen descoidar a atención individualizada para adecuar o 

proceso de ensino ao de aprendizaxe. 

5. A aplicación a contextos reais. Recollemos contidos aplicables á vida cotiá e a sociedade actual para que 

o alumno alcance unha madurez persoal e sexa capaz de integrarse e desenvolverse de xeito efectivo no 

ámbito persoal e no mundo laboral. 

6. As actividades formativas terán como obxectivo adicional a globalización dos contidos e o seu 

funcionalidad. A lingua estranxeira ten un marcado compoñente interdisciplinar que nos permite movernos 

cara a outros campos do coñecemento. Tamén nos permite integrar contidos e competencias relacionados 
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co mundo laboral, que se traballan nas unidades de Lifelong learning.  

Seguirase a seguinte metodoloxía didáctica baseada na aprendizaxe significativa: 

7. Se parte da análise dos obxectivos, resultados da aprendizaxe e criterios de avaliación do Área de Inglés 

para determinar os contidos conceptuais, procedimentales e actitudinales que desenvolven os citados 

obxectivos.  

8. Se secuencian os citados contidos en 7 bloques (Vocabulary, Grammar, Reading, Listening, 

Pronunciation, Speaking, Writing) seguindo a lóxica interna da materia e potenciando a aprendizaxe 

lingüística e as destrezas propias a desenvolver na aprendizaxe da lingua estranxeira. 

9. Unha vez secuenciados os contidos, organízanse en doce unidades de traballo.  

10.En cada unha das unidades de traballo téñense en conta os coñecementos previos e as aprendizaxes non 

formais do alumnado, para a partir deles desenvolver a teoría mediante warmer activities, propostas, 

exercicios de aplicación, reforzo e profundización, de forma que se traballen os contidos procedimentales.  

11.Suscítanse actividades resoltas que cumpren varias funcións: 

12. Ejemplificación de procedementos. 

13. Modelo de aplicación práctica de contidos que axudan aos alumnos a adquirir as técnicas e estratexias 

necesarias para a resolución das actividades. 

14. Profundización en determinados contidos que necesitarán coñecer na súa carreira académica. 

15.As actividades se secuencian segundo o seu grado de dificultade, de menor a maior. 

16. Todas as actividades están relacionadas co propósito de desenvolver de forma lóxica e coherente os 

contidos desenvolvidos. 

 

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

En educación e formación profesional, as adaptacións curriculares son importantes, tendo en conta o tipo de 

estudante que opta por esta ruta a través do sistema de educación. 

 

Os estudantes que seguen rutas de educación e formación profesional generalmente non finalizaron estudos 

ISO por diversas razóns e, consecuentemente, non gañaron o título diso. Educación vocacional e 

capacitación ten como obxectivo previr que os estudantes de abandonar o sistema educativo 

prematuramente, dándolles unha cualificación profesional básica e continuar cos seus estudos de nivel 

medio ou ata para ir completar o título da ISO en calquera das súas modalidades.  

 

Como consecuencia, a educación básica e formación está organizado para atender á diversidad dos 

estudantes e ten compoñentes básicos obligatorios. 

 

Medidas de diversidad responden ás necesidades educativas concretas dos estudantes e o logro dos 

resultados de aprendizaxe incluídos nos módulos profesionais no nivel básico e non poden utilizarse para 

discriminar a aqueles que non cumpren cos obxectivos e a titulación correspondente. 

 

En inglés, propóñense as seguintes medidas para a restauración da diversidad: 

 

-Conceptos básicos cobren lagoas nos coñecementos do alumno que pode impedir a aprendizaxe 

significativa. En cada unidade hai actividades dispoñibles en recursos para mestres e hai suxestións sobre 

que bloque a usar en -Reforzo 

 

actividades proporcionan práctica adicional para estudantes que necesitan revisar contidos. 

 

-Extensión actividades están deseñadas para aqueles estudantes que cumpriron os obxectivos propostos e 

que, por interese, habilidade ou motivación, pode alcanzar máis. Debemos recordar que os seus intereses e 

motivaciones poden ser parciais, é dicir, refírense a aspectos específicos do plan de estudos e non para o 

tema enteiro. Polo tanto, son as actividades de extensión para cada unidade. 

 

Para aqueles estudantes que, malia as medidas adoptadas en cada unidade, aínda non cumpren cos resultados 

de aprendizaxe, poden requirir o traballo correctivo. Estes deben planificarse segundo os resultados dos 

resultados de aprendizaxe e pretenden centrarse na detección da causa das dificultades. Poden utilizarse 
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distintos recursos: textos que creemos que lles axudará a entender os conceptos básicos, estudo de material 

gráfico que pode axudar á comprensión da lectura e, no seu caso, interacción con outros compañeiros nas 

actividades. É importante tomar vantaxe doutros estudantes motivados na clase, como poden ser un recurso 

ideal para axudar a outros que non cumpren cos obxectivos do curso, analizar a posibilidade de pedir aos 

estudantes a traballar xuntos para crear sinergias e asegurándose tamén de que as dificultades que pode ter 

un estudante son as fortalezas do outro, de non ser así estas medidas poden ser contraproducentes. 

 

 

8.  MEDIDAS ENCAMIÑADAS AO EMPRENDIMENTO, A ACTIVIDADE EMPRESARIAL E A 

ORIENTACIÓN LABORAL 

 

É importante que o alumnado comprenda a importancia dos estudos humanísticos e, específicamente, dos 

lingüísticos, e facerlles ver as vantaxes dun correcto coñecemento da lingua estranxeira, dos idiomas e da 

comunicación en xeral, como elementos necesarios para a consecución dun posto de traballo ou para 

presentarnos en sociedade e ser xulgados de acordo coa utilización que de devandito coñecemento fagamos.  

As linguas e a comunicación son a base da captación, elaboración e transmisión do coñecemento, e xa que 

logo, o desenvolvemento de competencias comunicativas e lingüísticas fan posible que o ser capaces de 

actuar nunha contorna tanto persoal como profesional.  

Doutra banda, terán que demostrar a súa capacidade para orientarse nunha selva de datos heterogéneos, 

seleccionando os máis relevantes e desechando os superfluos. O coñecemento dos medios tecnolóxicos 

axudaralle a prepararse para que, na vida adulta, sexa capaz de comparar distintas posibilidades e optar pola 

elección dunha delas con miras á consecución dun determinado obxectivo. 

Co fin de achegar o mundo do traballo ao alumnado inclúense técnicas e estratexias de preparación para o 

mundo laboral. Preséntanse técnicas de estudo e de traballo, se fomenta a responsabilidade e o espírito 

emprendedor; faise fincapé no traballo colaborativo, trabállase técnica e linguaxe para a elaboración do 

currículum vitae, a carta de presentación, a entrevista de traballo, as novas formas de buscar emprego e 

presentarse no mercado laboral.  

 

 

9.  MEDIDAS PARA A UTILIZACIÓN DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A 

COMUNICACIÓN 

 

A disponibilidad no centro de gran cantidade de recursos informáticos tanto en aulas específicas como de 

xeito portátil fai posible que as tecnoloxías da información e a comunicación sexan utilizadas de forma 

exhaustiva polos profesores do departamento como unha forma de manter actualizada a información que 

reciben os alumnos. 

Doutra banda, utilízanse como un recurso que os alumnos aprenden a utilizar para ampliar os seus 

coñecementos e adaptar a información aos seus intereses particulares. 

Tamén se pretende conseguir, de xeito integrado na súa aprendizaxe un dominio das competencias digitales 

necesarias para acceder de forma autónoma e crítica ás tecnoloxías da información e comunicación e poder 

interpretar as mensaxes audiovisuales que nos rodean 

Os medios utilizados son: 

- A dotación informática do aula. 

-Os proyectores. 

- Os medios informáticos da biblioteca ou do aula de Informática. 

Concretamente, especifícanse os seguintes usos: 

1. Internet como recurso educativo no aula, utilizando páxinas suxeridas nos materiais do alumno e do 

profesor. 

2. Noticias, artigos e vídeos relacionados cos temas tratados contidos en youtube, xornais, revistas, blogs, 

etc. 

3. Proxección de materiais aportados polo profesor ou os alumnos (exercicios, supostos prácticos, 
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proxectos). 

4. Procesadores de textos para a elaboración de composicións escritas. 

5. CD Recursos para a aula con Recursos Multimedia do material do profesor do Área de Inglés. 

(presentacións multimedia, audios, videos, enlaces a videos de interese para o alumno.). 

6. Correo electrónico como instrumento de comunicación para o envío de apuntes, exercicios, 

comunicacións, traballos resoltos, etc. 

 

10.  MEDIDA PARA O TRATAMENTO DE COMPETENCIAS RELACIONADAS COA 

COMPRENSIÓN LECTORA, A EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA E A COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

 

Un dos obxectivos máis importantes da educación é preparar ao alumnado para desenvolverse como acode 

na sociedade actual, plural, multilingüe e multicultural. Isto significa fomentar que os alumnos desenvolvan 

competencias comunicativas que lles permitan actuar na súa contorna, tanto a nivel persoal e social como 

profesional.  

 

A comprensión lectora e a expresión oral e escrita son destrezas comunicativas que constitúen contidos 

específicos da nosa materia, pero que deben traballarse transversalmente nas demais. Estas habilidades 

constitúen o fío condutor da organización dos bloques de contidos e aparecen incluídas en cada unidade 

didáctica en relación cos contidos gramaticales e léxicos.  

 

English 2 pretende revisar e estender o coñecemento activo da gramática e do vocabulario a través de 

diferentes actividades, ofrecendo oportunidades para o reciclaje, a revisión, a avaliación e a autoevaluación. 

Ao mesmo tempo, desenvolve e practica as destrezas de reading, writing, speaking e listening.  

 

Deste xeito, English 2 desenvolve as destrezas de comunicación lingüística en inglés dun xeito integral e 

sistemática. Os alumnos aprenden a importancia de escoitar distintos tipos de textos e a expresarse dun xeito 

claro e comprensible. 

 

Grazas á variedade de diálogos e outros textos curtos, os alumnos aprenden a entender o sentido global e a 

identificar a información relevante neles. Nas audiciones, comparan os contextos en que se producen as 

mensaxes e aprenden que estes están influídos polas convenciones sociais, a cultura e os valores. 

 

A través de diálogos, actividades orais personalizadas e traballos, os alumnos aprenden a expresarse usando 

tanto medios de comunicación lingüísticos como non lingüísticos.  

No desenvolvemento das habilidades de lectura, os alumnos aprenden a identificar a información relevante e 

a dar unha resposta persoal a distintos textos escritos. Ademais, os textos adoitan estar relacionados coas 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, co que resultan significativos para o alumno, e tamén poden 

gozar da súa lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Escribir texto] 

 

 

11. TEMPORALIZACIÓN 

 

UNIDADES 

 

1. Where do you work? (4 horas) 

 
a. VOCABULARIO: JOBS 

b. GRAMMAR: PRESENT SIMPLE 

c. READING: A JOB PROFILE 

d. LISTENING: INTERVIEWS 

e. PRONUNCIATION: SILENT LETTERS 

f. SPEAKING: INTRODUCTIONS 

g. WRITING: A DESCRIPTION 

 

2. What are you doing now? (4 horas) 

 
a. VOCABULARIO: FREE TIME ACTIVITIES 

b. GRAMMAR: PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS 

c. READING: A WEB FORUM 

d. LISTENING: HOBBIES 

e. PRONUNCIATION: /v/ 

f. SPEAKING: REQUESTING INFORMATION 

g. WRITING: A BLOG POST 

 

3.  We were in town yesterday  (4 horas) 

 
a. VOCABULARIO:  RETAIL AND SHOPPING 

b. GRAMMAR:  SOME, ANY, MUCH, MANY, A LOT OF 

c. READING:  AN ONLINE ARTICLE 

d. LISTENING:  INSTRUCTIONS 

e. PRONUNCIATION: /S/ 

f. SPEAKING:  WORKING IN A SHOP 

g. WRITING: A PRESENTATION 

 

 

4.  Lifelong Learning  (6 horas) 

 

a. LIFE SKILLS: TIME MANAGEMENT 

b. ENGLISH FOR ICT. A VIDEO CV 

c. ENGLISH FOR WORK:AN ON LINE PROFESSIONAL PROFILE 

d. ENGLISH FOR CULTURE:WEBQUEST - MUSIC 

 

 

 

5. Where did you go on holiday?  (4 horas) 

 
a. VOCABULARIO: TRAVEL AND TOURISM 

b. GRAMMAR:  PAST SIMPLE, WAS/ WERE COULD/ COULDN´T 

c. READING:  A BROCHURE 

d. LISTENING:  HOLIDAYS 

e. PRONUNCIATION:  -ED ENDINGS 

f. SPEAKING:  MAKING TRAVEL PLANS 

g. WRITING: A TRAVEL REVIEW 

 

 

 

6. What were you doing when I called? (4 horas) 

 
a. VOCABULARIO: COMMUNICATION 

b. GRAMMAR:  PAST CONTINUOUS 

c. READING:  A REPORT 

d. LISTENING: A CLASS DISCUSSION  
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e. PRONUNCIATION:  -ING ENDINGS 

f. SPEAKING: A TELEPHONE CONVERSATION 

g. WRITING:  AN EMAIL 

 

 

 

7. What are you like?  (4 horas) 

 
a. VOCABULARIO:  PERSONAL QUALITIES 

b. GRAMMAR:  SHOULD/ SHOULDN´T, MUST/ MUSTN´T 

c. READING:  JOB ADVERTS 

d. LISTENING:  PERSONAL DESCRIPTIONS 

e. PRONUNCIATION:  /SWCHA 

f. SPEAKING:  ENQUIRING ABOUT A JOB 

g. WRITING: A PERSONAL PROFILE 

 

 

 

8. Lifelong learning (6 horas) 

 

a. LIFE SKILLS: PROBLEM SOLVING 

b. ENGLISH FOR ICT.: A TOURIST INFORMATION POSTER 

c. ENGLISH FOR WORK: A JOB INTERVIEW 

d. ENGLISH FOR CULTURE: WEB QUEST - TRAVEL 

 

 

 

9. I´ll Do an apprenticeship (4 horas) 

 
a. VOCABULARIO:  MANAGING MONEY 

b. GRAMMAR:  WILL / WON´T, BE GOING TO 

c. READING:  A CAREEAS LEAFLET 

d. LISTENING:  TALKING TO A CAREEAS ADVISOR 

e. PRONUNCIATION:   / h/ 

f. SPEAKING: MAKING REQUESTS  

g. WRITING: AN EMAIL 

 

 

 

10. What have you done today? (4 horas) 

 
a. VOCABULARIO:  ICT 

b. GRAMMAR:  PRESENT PERFECT 

c. READING:  AN INTERVIEW 

d. LISTENING:  A CLASS PRESENTATION 

e. PRONUNCIATION:  sh 

f. SPEAKING: MAKING A COMPLAINT 

g. WRITING: A PRESENTATION 

 

 

 

11. Health and Safety (4 horas) 

 
a. VOCABULARIO:  HEALTH AND SAFETY 

b. GRAMMAR: REVIEW OF TENSES  

c. READING:  A WEBSITE 

d. LISTENING:  AN EXPLANATION 

e. PRONUNCIATION:  /n´t/ 

f. SPEAKING:  GIVING INSTRUCTIONS 

g. WRITING: A REPORT 
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12. Lifelong learning (6 horas) 

 

a. LIFE SKILLS: EFFECTIVE VERBAL COMMUNICATION 

b. ENGLISH FOR ICT.: A PRESENTATION 

c. ENGLISH FOR WORK: MAKING A CAREER PLAN 

d. ENGLISH FOR CULTURE: WEB QUEST - SPORT 
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Competencias Obxectivos Resultados da aprendizaxe Criterios de avaliación 

D, G, J, K 

 

 

5, 8, 12, 13, 

14 

 

 

1. Utiliza estratexias para 

interpretar e comunicar 

información oral en lingua inglesa, 

aplicando os principios de escóitaa 

activa e elaborando presentacións 

orais de pouca extensión, claras e 

estructuradas, relativas a temas e 

aspectos concretos, frecuentes e 

cotiáns, do ámbito persoal e 

profesional. 

 

a) Aplicáronse de forma 

sistemática as estratexias de escoita 

activa para a comprensión global e 

específica dás mensaxes recibidas, 

sen necesidade de entender todos 

vos elementos do mesmo.  

 

b) Identificouse a intención 

comunicativa de mensaxes directas 

ou empregando un repertorio 

limitado de expresións, frases, 

palabras e marcadores de discurso 

estructuradores (de apertura, 

continuidade e pechadura).  

 

c) Identificouse ou sentido global e 

as ideas principais do texto oral e 

estruturas gramaticales básicas en 

oracións sinxelas de situacións 

habituais frecuentes e de contido 

predecible e concreto.  

 

d) Identificáronse trazos fonéticos e 

de entonación esenciais que axudan 

a entender ou sentido global e as 

ideas principais e secundarias dá 

mensaxe.  

 

e) Realizáronse composicións e 

presentacións orais breves de 

acordo cun guión estructurado, 

aplicando ou formato e vos trazos 

propios de cada tipo de texto, de 

ámbito persoal ou profesional. 

  

f) Utilizáronse estruturas 

gramaticales básicas e marcadores 

de discurso para iniciar, enlazar, 

ordenar e finalizar ou discurso, en 

situacións habituais, frecuentes e  

aspectos concretos.  

 

g) Expresouse a información, 

usando unha entonación e 

pronunciación razoables, 

aceptándose as pausas e pequenas 

vacilaciones.  

 

h) Mostrouse unha actitude 

reflexiva e crítica achega da 

información que supoña calquera 

tipo de discriminación.  



 

[Escribir texto] 

 

 

i) Identificáronse as normas de 

relación social máis frecuentes dos 

países onde se fala a lingua 

estranxeira.  

 

j) Identificáronse os costumes ou 

actividades cotiás da comunidade e 

do lugar de traballo onde se fala a 

lingua estranxeira. 

  

k) Identificáronse as principais 

actitudes e comportamentos 

profesionais en situacións de 

comunicación habituais do ámbito 

profesional. 

Competencias Obxectivos Resultados da aprendizaxe Criterios de avaliación 

D, G, J, K 

 

 

5, 8, 12, 13, 

14 

 

 

2. Mantén conversacións sinxelas 

en lingua inglesa en situacións 

habituais e concretas do ámbito 

persoal e profesional, utilizando 

estratexias de comunicación 

básicas. 

 

 

 

 

a) Dialogouse seguindo un guión 

sobre temas e aspectos concretos e 

frecuentes do ámbito persoal e 

profesional.  

 

b) Escoitouse e dialogado en 

interaccións sinxelas, cotiás da vida 

profesional e persoal, solicitando e 

proporcionando información con 

certo detalle 

.  

c) Mantívose a interacción 

utilizando diversas estratexias de 

comunicación esenciais para 

mostrar o interese e a 

comprensión.  

 

d) Utilizáronse estratexias de 

compensación para suplir carencias 

na lingua estranxeira (parafrasear, 

linguaxe corporal, axudas audio-

visuales).  

 

e) Utilizáronse estruturas 

gramaticales e oracións sinxelas e 

un repertorio esencial, limitado, de 

expresións, frases, palabras 

frecuentes, e marcadores de 

discurso lineales.  

 

f) Expresouse con certa claridade, 

usando unha entonación e 

pronunciación razoable e 

comprensible, aceptándose 

algunhas pausas e vacilaciones. 

 

 



 

[Escribir texto] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias Obxectivos Resultados da aprendizaxe Criterios de avaliación 

D, G, J, K 

 

 

5, 8, 12, 13, 

14 

 

 

3. Elabora textos breves e sinxelos 

con certo detalle en lingua inglesa, 

relativos a situacións de 

comunicación habituais do ámbito 

persoal e profesional, aplicando 

estratexias de lectura comprensiva 

e desenvolvendo estratexias 

sistemáticas de composición. 

 

 

a) Leuse o texto recoñecendo os 

trazos esenciais do xénero e a súa 

estrutura, e interpretando o seu 

contido global e específico, sen 

necesidade de entender todos os 

elementos do mesmo.  

 

b) Identificouse a intención 

comunicativa básica do texto 

organizado de distinto xeito.  

c)Identificáronse estruturas 

gramaticales e oracións sinxelas e 

un repertorio limitado de 

expresións, frases, palabras e 

marcadores de discurso, básicos e 

lineales, en situacións habituais 

frecuentes e concretas de contido 

predecible.  

 

d) Completáronse frases, oracións e 

textos sinxelos, atendendo ao 

propósito comunicativo, con 

estruturas gramaticales de escasa 

complejidad en situacións habituais 

e concretas de contido predecible. 

 

e) Elaboráronse textos breves e 

sinxelos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando os 

conectores máis frecuentes para 

enlazar as oracións. 

  

f) Respectouse as normas 

gramaticales, ortográficas e 

tipográficas seguindo pautas 

sistemáticas e concretas de revisión 

e corrección. 

 

g) Mostrouse unha actitude 

reflexiva e crítica achega da 

información que supoña calquera 

tipo de discriminación.. 



 

[Escribir texto] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


