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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS E ALUMNOS. ORGANIZACIÓN DO 
DEPARTAMENTO. 
 

Introdución e contextualización. 
O I.E.S. A Pontepedriña está emprazado na rúa Amor Ruibal nº 28 no barrio compostelán 
dePontepedriña, atópase nunha zona de Santiago de Compostela que se dinamizou fortemente nos 
últimos anos, converténdose no centro dunha área que inclúe centros comerciais, residenciais e 
turísticos. Un dos elementos inequívocos que caracterizan aos barrios é a súa capacidade de asimilación 
ante o novo. Con maior ou menor acerto, as aforas crecen e crecen segundo a demanda inmobiliaria e 
cidadá de novas vivendas, centros de día, áreas comerciais, etc., o que as converte nos verdadeiros 
estandartes de cambio e progreso de cada poboación. 
 
Pontepedriña é barrio, entrada e saída, sempre accesible, multicultural e lonxevo, vital. O seu 
crecemento paulatino e ininterrompido causa asombro. Ao longo dos últimos anos non foron poucas as 
intervencións urbanísticas, na súa maioría vivendas, que crearon un armazón de rúas ao redor das casas  
primixenias. 
 
O seu corazón é verde, coroado polo parque Eugenio Granell, o de maior extensión de todo o concello e 
as dúas marxes do río Sar, un oasis acordoado por bloques, as vías do tren, a estrada, o propio IES e a 
residencia de maiores, que dá carácter e acougo aos seus veciños. Colindante cos bairros de Sar e Conxo, 
polo momento as diferenzas urbanísticas son manifestas nalgunhas das rúas orixinais, en contrapunto 
coas recentemente acometidas.   
Por atoparse na vía de entrada principal de Santiago Leste é un centro ben comunicado por autobús e na 
súa proximidade tamén está a estación de ferrocarril. 
 

Oferta Educativa do Centro 
 
A oferta educativa do Centro poderase consultar no PEC (Proxecto Educativo de Centro) 
 

Distribución dos grupos e alumnos de inglésno curso 2019 - 2020. 
 

CURSOS Nª DE GRUPOS TOTAL HORAS 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º E.S.O. 4 12 
2º E.S.O.  2 6 
2º E.S.O. (bil.) 1 3 
3º E.S.O. 1 3 
3º E.S.O. (bil.) 1 3 
4º E.S.O. 2 6 
4º E.S.O. (bil.)  1 3 
TOTAL GRUPOS/HORAS E.S.O 12 36 

BACHARELATO 
1º BACHARELATO 4 12 
2º BACHARELATO 3 9 
1º BACHARELATO (afondamento) 1 1 
TOTAL GRUPOS/ HORAS BACH 8 22 
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SECCIÓNS BILINGÜES  4 4 
                                                         CICLOS   
CSCINT1 1 6 
CSXVEC1 1 6 
CMAC1 1 6 
FP AL BIL 1 3 
TOTAL GRUPOS/ HORAS CICLOS 4 21 
TOTAL HORAS/ GRUPOS DTO. 28 83 
XEFATURA DTO. 1 3 
2L FRANCÉS 3 6 
TOTAL HORAS  DTO 32 92 

 

Organización do Departamento de Lingua Inglesa.  
 

O Departamento de lingua inglesa está formado polos seguintes profesores con destino definitivo no 
centro: dona María Jesús Pouso Dávila (titora) , don César Novoa Vega (titor), dona Mª Eugenia 
Temprano y Afonso (xefe de departamento e coordinadora das seccións bilingües), dona Begoña 
Vázquez López  e en prácticas, dona Saleta Fragueiro Mosquera. Asímesmo, a partires do mes de 
outrubro, contaremos un ano máis cunha profesora auxiliar de conversa, quen impartirá 8 horas 
semanais repartidas entre as sección bilingües bioloxía e música  de 3º de ESO, bioloxía de 4º de ESO, 
transporte internacional e os cursos de ESO e Bacharelato que lle permita o seu horario. 
Salientar que a auxiliar de conversa é compartida co IES Lamas de Abade. 
A distribución horaria do departamento de inglés queda comos se indica no seguinte cadro: 
 

PROFESOR/A CARGO GRUPOS/ HORAS 
 GRUPOS HORAS 
Pouso Dávila, Mª Jesús  2 grupos de 1º ESO    

3 grupos de 3º ESO 
1 grupo de 1º Bac 

6 
9 
3 

Novoa Vega, César  2 grupos de 2º ESO 
3 grupos de 1º BAC 
1 grupo de ALBil 

6 
9 
3 

Vázquez López, Begoña  1 grupo de CMAC 
1 grupo de CSXVEC 
1 grupo de CSCINT 

6 
6 
6 

Fragueiro Mosquera, Saleta   2 grupos de 1º de ESO 
1 grupo de 2º de ESO 
1 grupo de 3º ESO 
3 grupos de 2L Francés 
 

6 
3 
3 
6 

Temprano y  Afonso, Mª Eugenia Xefa de Departamento Xefatura de Departamento 
Coordinación Bil. 
1 grupo de 3º de ESO 
3 grupos de 2º de BAC 

3 
4 
3 
9 
 

TOTAL HORAS DEPARTAMENTO DE INGLÉS 92 

AUXILIAR DE CONVERSA 
 
A auxiliary de conversa para este curso é Veronique   Voyer e será compartida co IES Lamas de 
Abade. 
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Decidimos conxuntamente que unha vez se incorpore impartirá a primeira metado do ano 
escolar no Lamas de Abade en horario completo de 16 horas e a segunda metade no IES A 
Pontepedriña” tamén en horario completo.  

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 
Segundo as define a Unión Europea, as competencias clave “son aquelas que todas as persoas precisan 
para a súa realización  e o seu desenvolvementeo persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión 
social e o emprego.”Insístese na necesidade da adquisición das competencias clave por parte da 
cidadanía, como condición indispensable para lograr que os cidadáns acaden un pleno desenvolvemento 
persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e que posibilite o 
desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 
 
Neste mesmo senso, oDecreto do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia baséase na potenciación dunha 
aprendizaxe artellada en torno ás competencias clave, é dicir, potenciando as capacidades para aplicar 
de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización 
adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 
 
As competencias clave do currículo, segundo a nova lei de ensino secundario e de bacharelato son as 
seguintes: 

a) Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
b) Competencia Matemática E Competencias Básicas En Ciencia E Tecnoloxía (CMCCT) 
c) Competencia Dixital (CD) 
d) Aprender a Aprender (CAA) 
e) Competencias Sociais e Cívicas (CSC) 
f) Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor (CSIEE) 
g) Conciencia e Expresións Culturais (CEC) 

 
Dentro do currículo da materia de Lingua Inglesa en ESO e Bacharelato fanse referencias explícitas 
acerca da súa contribución a aquelas competencias clave ás que se orienta en maior medida. Asímesmo, 
tanto os obxectivos como a propia selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas 
elas. Finalmente, os criterios de avaliación serven de referencia para valorar o grao progresivo de 
adquisición de cada unha das competencias.  
 
É evidente que a competencia fundamental na aprendizaxe dunha lingua é a Competencia en 
Comunicación Lingüística, pero a misma natureza da lingua como instrumento de comunicación e 
vehículo de transmisión de cultura implica o desenvolvemento doutras competencias: a Conciencia e 
Expresións Culturais, as Competencias Sociais e Cívicas, a Competencia Matemática e Competencias 
Básicas en Ciencia e Tecnoloxía. A metodoloxía e o proceso de aprendizaxe da lingua fai necesario que 
os estudantes desenvolvan a súa Competencia Dixital, o seu Sentido de Iniciativa e Espírito 
Emprendedor e a súa progresiva Competencia de Aprender A Aprender, mediante os seus 
coñecementos previos da lingua estranxeira e a relación desta coas linguas ambientais que xa coñece ou 
con outras linguas.  
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Ainda que no seguinte punto (Concreción de estándares de aprendizaxe) farase unha referencia 
concreta ás competencias desenvolvidas para cada estándar, presentamos aquí un resumo da 
contribución da aprendizaxe de Lingua Inglesa ao desenvolvemento das competencias clave: 

 
 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

 
A Competencia en Comunicación Lingüística 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 que os estudantes de lingua inglesa poden comunicarse nesta lingua e, con iso, enriquecer as 
súas relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso 
a diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 

 
Para o adecuado desenvolvemento da competencia lingüística cómpre abordar a análise e a 
consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, e atender aos cinco bloques que se 
corresponden coas actividades de lingua – definidas no MCER:  
 

- Comprensión de textos orais (Bloque 1) 
- Produción de textos orais: expresión e interacción (Bloque 2) 
- Comprensión de textos escritos (Bloque 3) 
- Produción de textos escritos: expresión e interacción (Bloque 4) 
- Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural (Bloque 5), no que se recollen 

tódolos elementos que abrangue a competencia comunicativa: lingüísticos (vocabulario, 
gramática, semántica, fonoloxía, ortografía), sociocultural (coñecemento do mundo e a 
dimensión interultural) e pragmático- discursivos.  

 
Pero ademáis, o estudo da lingua inglesa (e de calquera lingua estranxeira) contribúe ao 
desenvolvemento da competencia lingüística dun xeito fundamental, completando, enriquecendo e 
enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa non só no que se 
refire á Lingua Inglesa, senón favorecendo un mellor coñecemento das linguas ambientais (Lingua 
Galega e Lingua Castelá):  os alumnos e alumnas que estudan varias linguas desenvolven a capacidade 
de transferir os coñecementos lingüísticos adquiridos nunha lingua ás outras linguas que van 
aprendendo, o que repercute moi positivamente na competencia comunicativa.  

 
 Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT). 

 
Coñecer e utilizar unha lingua estranxeira como instrumento de comunicación supón non só un 
coñecemento estrictamente lingüístico senón o saber usar esa lingua para expresar todo tipo de 
conceptos e experiencias, incluíndo todo o relativo ao razoamento matemático e científico: Forma parte 
da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións, utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as 
formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer 
máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa 
vida diaria.  
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Asímesmo, o coñecemento e utilización dunha lingua estranxeira é necesario para desenvolver as 
competencias científica e tecnolóxica: ser capaces de comprender e producir  textosorais ou escritos de 
caracter científico-tecnolóxico que capaciten aos alumnos para o seu desenvolvemento tanto persoal 
como profesional nun mundo onde a lingua non pode ser unha barreira.  

 
 
 Competencia Dixital (CD) 

 
A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que 
aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse 
utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia 
consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e 
transformala en coñecemento. 
 

 Competencia para Aprender a Aprender (CAA) 
 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ao incluír contidos directamente 
relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, de xeito que os alumnos e alumnas identifiquen 
como aprenden mellor, e se dean de conta do papel importante que elementos como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e expresión lingüística, etc. teñen no proceso de aprendizaxe. 
 

 Competencias Sociais e Cívicas (CCS) 
 
As linguas non só serven aos falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son vehículo de 
comunicación e transmisión cultural. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER) fai 
un recoñecemento expreso da importancia do ensino das linguas como un instrumento eficaz que 
favorece non só a competencia plurilingüe senón tamén intercultural.  
Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento das costumes, das tradicións e da cultura 
vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. Este feito favorece a comprensión da realidade 
social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de 
comportamento, promove a tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos 
de identidade coma as diferenzas. 

 
 Sentido De Iniciativa e Espírito Emprendedor (CSIEE) 

 
As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que 
a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo a outras persoas, esta competencia obriga a 
dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do 
outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente 
aos demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. 
Require, polo tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións 
e levalas á práctica. 
 

 Conciencia E Expresións Culturais (CCS) 
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A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos 
lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con 
compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e 
comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do 
mundo da arte e da cultura. 
 
Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, 
ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares.  

 
 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E O 
BACHARELATO. CONTRIBUCIÓN DA APRENDIZAXE DA LINGUA 
INGLESA Á CONSECUCIÓN DOS OBXETIVOS ESTABLECIDOS POLO 
CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E 
BACHARELATO. 
 

Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato. 
 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, no que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 
do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia enumera os obxectivos xerais da Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato nos seus artigos 10 e 26, respectivamente; non se mencionan 
os obxectivos concretos de cada materia pero si se deduce que os contidos, habilidades, coñecementos e 
competencias que se desenvolven en cada ámbito deben contribuír á consecución duns obxectivos que 
axuden a desenvolver no alumnado as seguintes capacidades: 
 

Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria (Artigo 10). 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

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

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

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeotar 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. 
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacíficamente os conflitos. 

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

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

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

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

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da histora 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. 

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

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

m) 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. 

n) 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. 

 

Obxectivos no Bacharelato (Artigo 26). 
 

i. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 

Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
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ii. Consolidad unha madureza perosal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desnvolver o seu espíritu crítico. Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais. 

iii. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar críticamente 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 calquere 

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

iv. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

v. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

vi. Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis linguas estranxeiras. 

vii. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

viii. Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedententes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

ix. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

propias da modalidade elixida. 

x. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

xi. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

xii. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecimento cultural. 

xiii. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento perosal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

xiv. Afianzar actitudes de respeto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

xv. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e  mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

Contribución da aprendizaxe da lingua inglesa á consecución dos obxetivos establecidos 
polo currículo de educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 
 
Tendo como referencia o Marco Común Europeo, o obxectivo prioritario na aprendizaxe de linguas 
estranxeiras está directamente vinculado ao apartado (i) do artigo 10, correspondente aos obxectivos 
da Ensinanza Secundaria Obrigatoria:“Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de 
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maneira apropiada”- e ao apartado (vi) do artigo 26 do Decreto, que enumera os obxectivos no 
Bacharelato: “Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras”. Isto abonda no 
espíritu da nova lei que fai fincapé no feito de que a aprendizaxe dunha lingua ten como finalidade 
fundamental non a lingua en si, senón ser a ferramenta que posibilite a comunicación interpersoal e 
facilite o acceso ao coñecemento en xeral. Neste senso, o alumnado deberá ser quen de efectuar tarefas 
de comunicación progresivas, é dicir, que desenvolvan gradualmente a competencia comunicativa na 
lingua obxecto de estudio. Por iso, a metodoloxía e a didáctica da Lingua Inglesa en calquera dos niveis 
daeducación secundaria (obrigatoria e non obrigatoria), coma a da de calquera lingua moderna, baséase 
nun enfoque comunicativo, sendo prioritario o uso do inglés como medio de comunicación na aula. 
 
Pero ademais, a aprendizaxe da lingua inglesa, tamén ten como obxectivo o coñecer como funciona a 
lingua (gramática, vocabulario, fonética, etc),o quecontribúe directamente ao afianzamento das linguas 
galega e castelá, obxectivo que se describe nos apartados (h)  e (n) do artigo 10 (obxectivos do Ensino 
Obrigatorio), e no apartado (v) do artigo 26 (obxectivos do bacharelato) dado que, como menciona o 
Decreto, “... un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as 
estratexias e os procesos traballados nunha lingua sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas 
de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e 
aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na 
capacidade de comunicarse adecuadamente”. (Introdución ao Currículo da Primera Lingua Estranxeira) 

 
Xunto cos obxectivos meramente lingüísticos, o estudo e aprendizaxe dunha lingua favorece tamén 
áconsecución da maioría dos obxectivos que,por outra banda, están íntimamente relacionados coa 
adquisición das competencias básicas: aínda que con distinto nivel de complexidade, e tendo en conta os 
distintos intereses e a progresiva madurez dos alumnos e alumnas dende que comezan a Ensinanza 
Obrigatoria ata que rematan o Bacharelato, o alumnado deberá utilizar a lingua inglesa para adquirir 
información a través de diferentes textos escritos ou orais, en distintos formatos, para afianzar os seus 
hábitos lectores, para expresar - oralmente ou por escrito- os seus sentementos, experiencias, 
dificultades, diferenzas, debater sobre distintos temas, presentar proxectos, traballar individualmente, 
por parellas ou en equipo, utilizar fontes de información e medios dixitais, tomar decisións, valorar o 
esforzo para acadar uns obxectivos, coñecer e respectar outras formas de pensar, de vivir, outras 
sociedades e culturas, etc.  

 
O respecto a outras culturas, linguas e expresións culturais (j)(xv) é un obxectivo que vai parello coa 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira: a través dos textos orais e escritos o alumno ou alumna ten a 
oportunidade de coñecer e aprender a respectar as tradicións, costumes, hábitos, formas de vida, etc. 
dos falantes da lingua que está a estudar e a non emitir xuizos negativos con respecto ás diferenzas 
entre as súas propias costumes, hábitos de vida e tradicións e as dos falantes de lingua inglesa. 
Igualmente, a aprendizaxe da lingua inglesa favorecerá a adquisición dos obxectivos que teñen que ver 
directamente co coñecemento científico (f), (ix) e (x) literario, artístico e cultural (l), (viii) e (xii)sendo o 
obxectivo primordial que o alumno ou alumna comprenda as ideas globais e específicas de textos orais e 
escritos, así como ser quen de expresarse oralmente ou por escrito, coa corrección debida, sobre 
diversos temas relacionados tanto cos coñecementos científico-tecnolóxicos como do ámbito artístico e 
literario.  

 
Neste mesmo senso, mediante a comprensión de textos orais e escritos de diversa índole, así como da 
expresión oral e escrita sobre distintos temas, os alumnos e alumnas deben desenvolverse e enfrentarse 
a situacións, experiencias, argumentacións, narracións, debates, presentación de proxectos, xogos de rol, 
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etc. que teñen que ver directa ou indirectamente coa consecución dos obxectivos que se especifican nos 
distintos apartados do decreto: os dereitos humanos, a tolerancia, a igualdade de trato e oportunidades 
entre persoas de distinto sexo, etnia, relixión ou ideoloxías (a) (c) (d) (i) (ii) (iii), os hábitos de vida 
saudable, a seguridade vial, o tempo de lecer, o seu propio corpo, etc. (k)(xiii) (xiv) son temas 
transversais que se estudan de xeito progresivo, e según a idade dos alumnos nas distintas unidades 
didácticas ao longo de ESO e de Bacharelato.  

 
Tampouco quedan esquecidos os obxectivos que teñen que ver con asumir os propios deberes, coñecer 
os seus dereitos e os dos demais (a), desenvolver hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipodesenvolver o seu espíritu emprendedor, a súa iniciativa persoal e a súa capacidade de aprender, 
etc. (b) (g) (iv) (xi): Son estes obxectivos que se deben cumplir para poder realizar calquera tarefa de 
estudo e aprendizaxe e que, concretamente na materia de lingua inglesa, deben acadarse a través da 
realización das tarefas requeridas polo profesor, do traballo por proxectos, individualmente ou en 
grupo, do desenvolvemento da súa habilidade de aprendizaxe autónoma, etc. 

 
Por ultimo, pero non menos importante, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira está ligada 
necesariamente ao desenvolvemento de destrezas básicas na utilización de fontes de información e o 
uso das novas tecnoloxías (e) (iv) (vii). 

 
En definitiva, a través da lingua inglesa entrarán en contacto con multitude de temas, valores, 
coñecementos, experiencias, culturas, etc., que irán traballando paulatinamente, dende o grao máis 
elemental, en 1º de ESO ata 2º de Bacharelato, e que contribuirán de xeito eficaz a acadar os obxectivos 
que unha educación de calidade pretende conseguir para cada estudante, de xeito que ao rematar o 
bacharelato este teña acadada “a formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades 
que lle permita desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e 
competencia”. (Artigo 25) 
 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA. 
 
“A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre 
emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo; como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da 
alteralidade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento.” É 
evidente que a metodoloxía empregada deberá estar enfocada a conseguir que a aprendizaxe da lingua 
estranxeira teña unha finalidade práctica, é dicir, que os alumnos e alumnas poidan aplicar os seus 
coñecementos no mundo real, fóra das aulas.  
 
A metodoloxía didáctica no ensino da lingua estranxeira e, neste caso, da lingua inglesa, debe ser 
esencialmente comunicativa de xeito que cada un dos elementos do currículo se centren en torno aos 
procesos de comunicación- a comprensión e produción de textos orais e escritos- adecuados ás 
características e necesidades do alumnado, a súa idade e intereses, etc. 
 
Tendo en conta todos estes aspectos, o currículo estrutúrase en torno a actividades de lingua tal e como 
aparecen no MCER: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 
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Cómpre unha metodoloxía centrada no estudante, nas súas necesidades de aprendizaxe e na 
responsabilidade que este debe asumir no proceso; a metodoloxía máis doada debe de ser, polo tanto, o 
conxunto de prácticas de aprendizaxe, ensinanza e avaliación que mellor contribúa a que o alumnado 
adquira as distintas competencias implicadas na comunicación e sexa quen de poñelas en práctica de 
xeito conxunto para producir e procesar textos orais e escritos axeitados aos contextos de actuación 
correspondentes. 
 
Os recursos dixitais constitúen unha ferramenta esencial para que o alumnado vaia ganando autonomía 
na súa aprendizaxe, polo que tamén forman parte da metodoloxía empregada no departamento para 
optimizar o aproveitamento na aprendizaxe. 
 
Para concretar, as directrices metodolóxicas do noso departamento centraranse nos seguintes aspectos: 

 Desenvolvemento da competencia lingüística (Bloque 5, sobre o coñecemento da lingua), 
profundizando nos contidos de vocabulario, gramática e fonética, mediante distintas actividades 
e tarefas específicas que lles axuden a recoñecelos e empregalos dun xeito efectivo, coa fin 
última de acadar unha mellor comunicación oral e escrita. 

 
 Mellorada súa competencia comunicativa (Bloques 1, 2, 3 e 4, sobre a comprensión e 

produción de textos orais e escritos), desenvolvendo a súa capacidade discursiva e 
traballando de xeito integrado as catro destrezas fundamentais (Integrated Skills):  Listening, 
Speaking, Reading and Writing: 

 
 Listening andSpeaking: A auxiliar de conversa será a encargada directa –baixo a 
supervisión e coordinación do profesor titular correspondente- de desenvolver estas destrezas 
entre os alumnos e alumnas: a escoita e comprensión de textos orais (audios, videos, DVDS, 
películas, Internet, Youtube, etc.), a entoación e pronunciación correctas, así como a 
comunicación dos alumnos e alumnas co profesor auxiliar de conversa e entre eles serán 
prácticas habituais para o desenvolvemento da lingua oral, por medio de distintas actividades e 
tarefas de enfoque comunicativo (xogos de rol, traballo por parellas, presentación de proxectos, 
debates, visionado de películas ou documentais en lingua inglesa, cancións, etc.), axeitados aos 
distintos niveis educativos.  
 
 Reading and writing:  A través de diferentes tipos de textos e discursos para 
familiarizalos coa lingua inglesa escrita de xeito que, por unha banda, sexan capaces de 
comprender diferentes tipos de textos (instrucións, narracións, descricións, argumentacións, 
diálogos, cartas, etc.), en distintos formatos (papel ou dixital), continuos (artigos, contos, 
historias, etc) ou discontinuos (esquemas, diagramas, táboas, etc.) e pola outra, sexan capaces de 
producir eles mesmos distintos tipos de textos, con temáticas relacionadas cos seus intereses 
persoais ou académicos e segundo o seu nivel individual e educativo (dende textos narrativos 
sinxelos ata textos máis complexos coma argumentacións), e utilizando distintos tipos de 
formatos. 

 
 Desenvolvementodo seu coñecemento de elementos culturais dos países de lingua inglesa 

(Bloque 5,  sobre a concienciación plurilingüe e multicultural), axudándolles a tomar 
conciencia do papel importante que a lingua desempeña para comprender outras culturas e 
viceversa, que para comprender outras culturas é imprescindible coñecer a súa lingua; coa fin de 
acadar este obxectivo realizarán actividades que lles axuden a medrar na súa formación como 
individuos e a valorar outras culturas e tradicións para lograr unha mellor integración na 
sociedade en que vivimos. 

 
 Desenvolvemento e afianzamentodo hábito da lectura, seguindo as directrices do plan 

lector, propoñéndolles o achegamento a distintos textos da literatura anglosaxona, por medio 
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de lecturas graduadas e adaptadas dos clásicos, asi como a comprensión de lecturas breves de 
diversos xéneros (narrativos, argumentativos, teatrais, xornalísticos, etc.) e de distintas 
temáticas, ben en formato papel, páxinas web, blogs, etc.  

 
 Fomento do uso das novas tecnoloxías, mediante o acceso dos alumnos/as ás páxinas web e 

reursos dixitais proporcionadas polas editoriais como complemento dos libros de texto e de 
lectura, así como á Aula Virtual do centro e outras páxinas de contido didáctico para o fomento 
da aprendizaxe das linguas. 

 
 Fomento da autonomía dos alumnos e alumnas na súa aprendizaxe,así como o seu 

espíritu emprendedor, mediante actividades que fomenten tanto o seu traballo autónomo 
como o seu traballo en grupo, de xeito que sexan capaces de propor as súas ideas ao grupo, de 
valorar as ideas dos demais e de saber organizar as tarefas entre os distintos membros do grupo. 
Asímesmo, cómpre desenvolver a súa capacidade de autoavaliación como ferramenta 
imprescindible para mellorar a súa aprendizaxe, proporcionándolles estratexias que lles axuden 
a acadar unha mellor comunicación. 

 
 Fomento de actitudes de respecto entre os alumnos e alumnas e co docente, así coma unha 

actitude aberta e tolerante fronte persoas doutras culturas e, moi concretamente, cara aos 
falantes de lingua inglesa. 

 
 Fomento do interese por outras áreas do coñececemento e da cultura contemporánea, así 

coma por temas de actualidade.  
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Libros de texto. 
 Os libros de texto para o presente curso son os seguintes: 

 1º ESO:  
Linda Marks & Carlotte Adddison. “New English in use 1” ( Textbook, workbook & language 
builder ). Burlington  Books, 2016. 
 2º ESO:  
Linda Marks & Carlotte Adddison. “English in use 2” ( Textbook, workbook and language builder). 
Burlington Books, 2014. 
 3º ESO: 
Gara Holcombe. " Smart planet 3"  (Student’s & Workbook).  Cambridge University Press.  
 4º ESO: 
Gara Holcombe. " Smart planet 4"  (Student’s & Workbook).  Cambridge University Press.  
 1º Bacharelato:  
Katrina Gormley & Richard Storton. “ Key to Bacharelato 1”.  Oxford University  Press. 
 2º Bacharelato:  

       Katrina Gormley & Richard Storton. “ Key to Bacharelato 2”.  Oxford University  Press. 

Libros de lectura. 
 
 Os libros de lectura para este curso son os seguintes: 
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 1º ESO: Julie Hart, All about Britain, (Burlington  International Readers. 1º ESO) 

 2º ESO:  Emily Winston, All about Scotland,  (Burlington International Readers. 2º ESO) 

 3º ESO: Emily Winston. All about Ireland (Burlington International  Readers. A2 3º ESO) 

 4º ESO: Phillipa Tracy, All about India (Burlington International Readers) 

 1º BACHARELATO:  The thirty- nine Steps (Burlington International Readers, 1º Bac) 

 2º BACHARELATO: Non haberá libro de lectura. 

 

Outros recursos. 
 

Departamento de inglés e aulas grupales. 
 

Dende o inicio, o I.E.S A Pontepedriña está organizado por medio de AULAS GRUPALES, de xeito que son 

os/as profesores/as os que se moven dunha aula a outra, dependendo do curso e grupo no que teñan 

que impartir a materia. 

O Departamento de inglés conta con distintos recursos didácticos que están á disposición do 

profesorado e, en moitos casos, tamén dos alumnos: 

 Libros de didáctica e de material complementario para os profesores: gramática, vocabulario, 

didáctica, destrezas, cultura, etc. 

 Libros de material complementario e recursos (Resource Packs; Teacher’s-all-in-one-pack) para 

os profesores e o alumnado. Libros dixitais interactivos, cos contidos de cada libro de texto, para 

uso do profesor e a posibilidade de poder proxectalos na pantalla e realizar actividades 

interactivas. 

 Dicionarios bilingües y monolingües; dicionarios fonéticos e de cultura anglosaxona (no 

departamento, nas aulas de inglés e na biblioteca). 

 Enciclopedia Británica. 

 Libros de lectura graduada, orixinais e clásicos adaptados (no departamento, nas aulas de inglés 

e na biblioteca). 

 Actividades fotocopiables para a práctica das distintas destrezas: xogos de vocabulario e de 

gramática, actividades de traballo por parellas, actividades de lectura comprensiva, de escoita, 

de produción oral, etc. 

 Pósters, mapas, carteis, etc. con contidos tanto culturais como lingüísticos (vocabulario, táboas 

fonéticas, mapas de países anglosaxóns, etc.) 

 Material audiovisual: DVDS, videos en VHS, CDS. Televisores e Reproductores de audio e video.  

 Recursos TIC:  

 Páxina web do centro e Aula Virtual. 
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 Espazo AVALAR (previa solicitude, os alumnos e alumnas poden utilizar os portátiles de 
AVALAR nas aulas, baixo a supervisión do profesor) 

 Páxinas web das editoriais, que ofrecen, entre os seus recursos didácticos, enlaces e 
actividades na rede, dacordo cos contidos dos respectivos libros de texto e de lectura. 

 Páxinas web de distinta procedencia, tanto con contidos didácticos específicos para a 
aprendizaxe da lingua inglesa como de carácter máis xeral (prensa dixital, documentais, 
You Tube, etc.) 

 1 ordenador por aula para o uso do profesor e proxección dos contidos dixitais. 
 1 Proxector por aula.  
 1 Pizarra dixital por aula.  
 Un aula de idiomas con ordenadores, proxector, pizarra dixital e  
 1 impresora no departamento, así como a posibilidade de imprimir, vía wifi, o material 

necesario nas  fotocopiadoras do centro. 
 

Biblioteca Escolar: 
A biblioteca do centro ten varias seccións onde o alumnado pode acceder a distintos tipos de 

información en lingua inglesa: 

 Unha sección de literatura, onde se poden ler os autores máis representativos da lingua inglesa 

traducidos ao galego ou ao castelán,  e dentro desta, un apartado específicamente adicado ás 

linguas estranxeiras, onde os alumnos e alumnas poden atopar lecturas graduadas en inglés 

(adaptacións de clásicos da literatura anglosaxona ou historias específicamente creadas para a 

aprendizaxe da lingua inglesa). 

 Unha sección de referencia onde se poden atopar dicionarios monolingües. 

 Seccións adicadas á ciencia, tecnoloxía, deporte, arte, historia, xeografía, filosofía, etc. con algún 

exemplar en lingua inglesa. 

 Sección de revistas e cómics, entre os que cabe destacar algún número de revistas en inglés. 

 Videoteca, con películas en formato VHS ou DVD, que os alumnos poden visionar en inglés. 

 Ordenadores con conexión á rede. 

 

Aportación do alumnado: Fotocopias e actividades complementarias e extraescolares. 
 

 FOTOCOPIAS: Ainda que procuramos proporcionarlles todo o material extra posible por vía 

dixital, é dicir, colgando as actividades ou a información na aula virtual, ás veces é necesario 

facer fotocopias, que eles propios xestionarán e aboarán. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES:  

 Os alumnos e alumnas deben costear as actividades complementarias e extraescolares que 
se realizan fóra do centro escolar (asistencia ao teatro, viaxes, etc.). 
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PROGRAMACIÓN LOMCE:ESO E BACHARELATO. 
 

 Contidos. 
Os contidos descritos no Decreto para a aprendizaxe da Lingua estranxeira están organizados en cinco 

bloques:  

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 
 Bloque 2: Produción de textos orais (expresión e interacción)  
 Bloque 3: Comprensión de textos escritos  
 Bloque 4: Produción de textos escritos (expresión e interacción) 
 Bloque 5: Coñecemento da lingua (fonética e fonoloxía; ortografía; gramática e vocabulario) e 

 consciencia plurilingüe e intercultural. 
 
Ditos contidos distribúense ao longo dos catro cursos de Ensino Secundario e dos dous cursos de 

Bacharelato, de xeito que a temporalización ven dada pola duración de cada curso académico. 

Asímesmo, a secuenciación por trimestres farase seguingo a distribución dos contidos nas unidades 

didácticas dos libros de texto correspondentes a cada curso. 

Dado o carácter esencialmente comunicativo da materia, a progresión é continua, partindo dun nivel 

básico de lingua, pero aumentando paulatinamente, coma se dun globo se tratase, as habilidades de 

comprensión e expresión oral e escrita, así como ampliando os campos léxicos, dende o máis concreto 

ata o máis abstracto e profundizando nas estruturas sintácticas, dende as máis sinxelas ata as máis 

complexas. 

 
 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e relación coas competencias 

clave e cos obxectivos da etapa: 

En relación coa adquisición dos contidos, descríbense asímesmo os estándares de aprendizaxe avaliable 

que se corresponden con cada bloque, así como a contribución destes á consecución das  competencias 

clave e dos obxectivos descritos no punto 3.1.1. desta programación. 

 
 Procedementos e instrumentos de avaliación:  

Finalmente, descríbense os procedementos e instrumentos de avaliación, que son comúns para todo o 

ensino secundario obrigatorio e o bacharelato. 

 

1º CURSO DE ESO 

Contidos. 
 

1. Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 

1.1. Uso de estratexias de comprensión: 
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 Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementosprevios sobre a situación (quen fala 
a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto. 

 Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 
 Identificación de palabras chave. 
 Adaptación da escoita á súa finalidade: comprensión global ou específica da información. 
 Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos. 
 Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece. 

 
1.2. Atitudes cara a comprensión 
 Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 
 Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando 

repetición ou reformulación do ditto. 
 

2. Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 

2.1. Estratexias de produción: 
 

2.1.1. Planificación 
 Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 
 Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da interacción. 
 Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, escollendo os expoñentes 

lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa.  
 

2.1.2. Execución 
 Expresión da mensaxe con claridade e coherencia básica, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto traballado na 
clse previamente.  

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

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

 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos 
eparalingüísticos: 

Lingüísticos 
 Modificación de palabras de significado parecido. 
 Definición ou parafrase dun termo ou unha expresión. 
Paralingüísticos  
 Petición de axuda ou clarificación.  
 Sinalización de obxectos, uso deíctico ou realización de accións que aclaren o significado. 
 Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (acenos, expresións faciais, posturas e 

contacto visual ou corporal). 
 Uso deelementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor comunicativo. 
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 Uso dos elementos prosódicos sinxelos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos 
marcadores discursivos para indicarlle ao destinatario ou oínte aspartes do discurso que 
deben ser cointerpretadas. 

 
2.2. Actitudes cara a produción oral. 

 
 Actitude de respecto cara a si mesmo/ e cara ás demais persoas, para comprender e facerse 

comprender. 
 Adquisición de rutinas ou modelos elementais de interacción segundo o tipo de situación de 

comunicación: chegada e saída da clase ou do centro, conversa telefónica, e outras rutinas 
igualmente cotiás e básicas. 

 
3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 
3.1. 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 textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), adaptando a 

comprensión ao mesmo.  
 Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 

intensa ou extensiva). 
 Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 
 Formulación de hipótesis sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
 Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do 

contido e da estrutura do texto. 
 

4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

4.1. Estratexias de producion: 
 

4.1.1. Planificación 
 

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

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

 Uso de elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos. 
 
 

4.1.2. Execución 
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 Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 
 Estruturación do contido do texto. 
 Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado ou idea global. 
 Expresión da mensaxe con claridade,  axustándose aos modelos e 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.  

 Apoionos coñecementos previos (utilizar frases feitas).  
 

4.1.3. Revisión. 
 

 Identificación de problemas, erros e repeticións. 
 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 
 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.) 
 Reescritura definitiva. 

 
5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 

 
5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
 Sons e fonemas vocálicos. 
 Sons e fonemas consoánticos e as súas agrupacións. 
  Procesos fonolóxicos básicos.  
 Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

 
5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 
5.2.1. Uso das normas básicas de ortografía de apalabra. 
5.2.2. Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 
 

5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos. 
 

 Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía propias da súa 
idade e de rexistros informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

 Achegamento a algúns aspectos culturais visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións, condicións de vida (vivenda e contexto); relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares), música, comida, lecer deportes, comportamentos proxémicos, 
lugares, etc; e costumes, valores e actitudes máis evidentes sobre aspectos propios da súa 
idade a través de producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se 
fale a lingua estranxeira. 

 Identificación dalgunhas similitudes e diferencias elementais e máis significativas nos 
costumes cotiáns e no uso das formas básicas de relación social entre os países onde se fala a 
lingua esranxeira e  o noso. 
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 Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas 
que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

 
5.4. Plurilingüismo. 

 
 Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada. 
 Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingue. 

 
5.5. Funcións comunicativas 

 
 Iniciación e mantemento de relacións personais e sociais. 
 Descrición de cualidades físicas y abstractas básicas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 
 Narración de acontecementos pasados puntuais y habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión básica de sucesos futuros. 
 Petición e ofrecemento de información, indicacións, expresión sinxela de opinións, consellos 

e advertencias. 
 Expresión do conocimiento, a certeza e a dúbida. 
 Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición. 
 Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a 

confianza e a sorpresa, e os seus contrarios.  
 Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica de condicións e hipóteses. 
 Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

 
5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común (produción e comprensión) relativo a: 

 
 Identificación persoal elemental. 
 Vivenda, fogar e contexto. 
 Actividades da vida diara. 
 Familia e amizades. 
 Traballo, tempo libre, lecer e deporte. Vacacións. 
 Saúde e coidados físicos. 
 Educación e estudo. 
 Compras. 
 Alimentación e restauración. 
 Ambiente, clima e ámbito natural. 
 Tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Expresións fixas; enunciados fraseolóxicos básicos e máis habituais (saúdos, despedidas, 

preguntas por preferencias e expresión sixela de opinións). 
 Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 

 
5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da Lingua Inglesa: 
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 Expresión de relacións lóxicas:  
 Conxunción (and, too, also) 
 Disxunción (or) 
 Oposición (but) 
 Causa (because(of); due to) 
 Finalidade (to+ infinitive; for) 
 Comparación (as/not so ... as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest) 
 Resultado: (so...) 
 Condición (First conditional) 

 Relacións temporais (as soon as; while) 
 Afirmación (Affirmative sentences;Tags); Negación (Negative sentences with not, never, 

nobody, nothing, etc.; Negative tags); Interrogación (Wh- questions; Auxiliary Questions; tags); 
Exclamación (What + noun phrase- What a wonderful day!; How + adjective – How beautiful! ; 
Exclamatory sentences and phrases: Well, that’s a surprise! Fine! Great!, etc.) 

 Expresión do tempo:  
 Pasado (past simple and continuous; present perfect). 
 Presente (present simple and continuous) 
 Futuro (going to; will; present simple and continuous + Adverb) 

 Expresión de aspecto: 
 Puntual (simple tenses) 
 Durativo (present and past simple/perfect) 
 Habitual (simple tenses + frequency adverbs; used to) 
 Incoativo (start + V-ing) 
 Terminativo (stop + V-ing) 

 Expresión da modalidade: 
 Factualidade (declarative sentences) 
 Capacidade (can; be able to) 
 Posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps) 
 Necesidade (must, need, have(got)to) 
 Obriga (must, have(got)to; imperative) 
 Permiso (could, allow) 
 Intención (present continuous) 

 Expresión da existencia (There is/are; There was/were; There will be; There has been). 
 Expresión da entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (personal, 

possessive, relative, reflexive/emphatic); determiners (a/an, the, some, any, no),  a calidade 
(good/bad at). 

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numbers. Quantity ((a) 
few/little; a lot (of), much, many all; the most; both; none)  

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement) 

 Expresión do tempo (the time: hours, months, seasons, years, centuries; indications (ago, early, 
late) of estate; duration (from ... to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 
frequency (often, usually, every, ...) 

 Expresión de modo (Adverbs and phrases of manner: easily; by post; by car) 
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Temporalización dos contidos e adecuación dos mesmos ás unidades didácticas. 

 
 
As unidades didácticas distribuiranse nos tres períodos de avaliación do seguinte xeito: 
 
1ª Avaliación  
(setembro- decembro) 

2ª Avaliación  
(xaneiro - marzo) 

3ª Avaliación  
(abril - xuño) 

 Welcome Unit 
(repaso) 

 Unit 1 
 Unit 2 
 Unit 3 

 Unit 4 
 Unit 5 
 Unit 6 

 

 Unit 7 
 Unit 8 
 Unit 9 

 
 
1ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 
SETEMBRO - OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 
DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Comprensión oral da descrición de dous famosos. 
 Expresión escrita dos adxectivos incluídos nunha das descricións. 
Listening 
 Comprensión oral dunha conversa sobre as audicións para un programa de 

telerrealidade. 
 Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversa. 
 English in Use: diferenza entre dúas preguntas similares, What does he look like? e 

What’s he like? 

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

B2.1 – B2.3 

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

través da expresión oral. 
 Práctica oral das descricións de persoas co emprego da gramática e o vocabulario que 

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

expresións que se dan. 
 Guessing: uso de expresións lingüísticas para adiviñar ou supor información. 
Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática que se viron na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 
 Práctica oral para falar do aspecto das persoas co emprego da gramática e o 

vocabulario que se viron. 
 Interacción oral co compañeiro/a para falar do aspecto das persoas utilizando as 

expresións aprendidas. 
 Remembering: uso de expresións lingüísticas para expresar incerteza sobre algo que 

non se lembra. 
Speaking 

 Práctica oral para describir persoas. 
 Interacción oral co compañeiro/a para falar do aspecto das persoas 

empregando as expresións dadas. 
 Did You Know?: datos curiosos sobre os programas de telerrealidade. 

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

B3.1-B3.2 

Reading 
 Familiarizarse co tema das descricións de persoas a través da información que 
se dá nunha páxina web. 
 Lectura dun texto para obter información e relacionar entre si os datos que se 
piden.  
 Comprensión da información clave do texto. 
 Did You Know?: datos curiosos sobre os debuxos animados polo ordenador. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
 Word Power: formación de palabras a través de distintos sufixos para expresar 

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

B4.1 

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

descritivo dunha persoa. 
 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir a unha persoa: 

adxectivos, posesivos e o xenitivo saxón. 
 Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e 

a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios.Writing Task: 
produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting ready to write e coa axuda do cadro English in Use. 

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Adxectivos para describir ás persoas. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos. 
 Parellas de adxectivos antónimos. 
 Repaso das partes do corpo para describir ás persoas. 
Vocabulary 
 Adxectivos para describir a personalidade. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos de personalidade. 
 Lectura dun texto para practicar o vocabulario visto. 
 Parellas de adxectivos antónimos. 
 Word Power: breve explicación sobre a formación de nomes compostos. 
Grammar  
 Descrición de persoas e achega de datos utilizando o verbo to be. 
 Expresar posesión co uso do verbo have got. 
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas 

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

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

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

en -ty. 
 Uso correcto do acento nas palabras. 
Everyday English: Talking on the phone and Phone Messages 
 Recordo do vocabulario de expresións típicas das conversas telefónicas. 
 Práctica oral de conversas telefónicas empregando a linguaxe que se viu anteriormente. 
 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas telefónicas empregando as 

expresións dadas. 
 Escribir SMS. 
 English in Use: diferenza entre o inglés británico e o americano á hora de dicir o número 

“0” cando se dá un número de teléfono. 
Art: Draw it! 
 Comprensión dun texto escrito nunha páxina web na que se ensina a debuxar 

personaxes de debuxos. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderan os contidos. 
 Segunda lectura do texto co fin de poñer na práctica o proxecto que se propón. 
CLIL Technology: Making a video game 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os pasos a seguir para realizar un videoxogo 

para contestar varias preguntas. 

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

 
1ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 
NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 
DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Comprensión oral duns plans sobre unha casa. 
 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados cos plans sobre unha casa. 
Listening 
 Comprensión oral dunha conversa sobre unhas compras feitas a través de Internet. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da 
conversación. 

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

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica 
a través da expresión oral. 
 Práctica oral das descricións dunha casa co emprego da gramática e o 
vocabulario vistos. 
 Interacción oral co compañeiro/a para describir as respectivas casas 
empregando as expresións dadas. 
 English in Use: uso de expresións lingüísticas para describir casas. 

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

a través da expresión oral. 
 Práctica oral para describir unha habitación co emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 
Speaking  

 Interacción oral co compañeiro/a para describir unha habitación que hai nunha 
fotografía empregando as expresións aprendidas. 

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

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

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

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

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura dunha crítica dun libro de misterio para realizar diferentes tipos de exercicios.  
 Comprensión da información clave do texto. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
 Word Power: consello para aprender palabras por campos semánticos. 
Extra reading 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a vida na Idade Media.  
 TASK: buscar información sobre un castelo medieval e escribir un texto breve sobre o 

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

se dan. 

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

B4.1 

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

descritivo dun cuarto. 
 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha habitación: 

There is / There are, preposicións de lugar e adxectivos. 
 Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e 

a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 
 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados 

no apartado Getting ready to write e coa axuda do cadro English in Use. 

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Vocabulario relacionado coas partes dunha casa e coa moblaxe. 
 Identificación de adxectivos descritivos de lugares. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes elementos dunha casa. 
 Word Power: breve explicación sobre a formación de nomes compostos. 
Vocabulary 
 Elementos dunha casa. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes elementos que poden atoparse nunha casa 

a través dun programa virtual para deseño de interiores. 
 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 
 Estrutura e usos de There is / There are. 
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas 

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

actividades. 

1,2,3,4,5,6,7 
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Pronunciation 
 Pronunciación correcta das contraccións dos verbos (ex. There’s, isn’t, aren’t). 
 Entoación correcta das oracións tendo en conta en que palabra recae o acento. 
Everyday English: Going Shopping e Online Shopping 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas nunha tenda entre cliente e 

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

anteriormente. 
 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas con compras 

empregando as expresións dadas. 
 Escribir un correo electrónico a unha tenda online preguntando sobre un produto en 

concreto. 
 English in Use: diferenza entre How much …? y How much is it?, que se emprega para 

preguntar o prezo de algo. 
Culture: Portobello Market 
 Comprensión dun texto escrito sobre Portobello. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderan os contidos. 
 
 
 
1ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 
DECEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 
DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Comprensión oral da descrición dos hábitos dunha adolescente. 
 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados cos hábitos dunha adolescente. 
Listening 
 Comprensión oral de dúas mensaxes de diferentes adolescentes falando das súas 

rutinas para facer unha comparación das mesmas. 
 Realización de varios exercicios para comparar as rutinas dos dous adolescentes. 

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

B2.1 – B2.3 

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

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

vistos. 
 Interacción oral co compañeiro/a para falar das actividades que un realiza no seu 

tempo de ocio empregando as expresións dadas. 
 English in Use: uso de expresións temporais para falar da frecuencia coa que algo 

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

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

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

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

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

expresións dadas. 
 Presentación oral na clase dos resultados das enquisas. 

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

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura dos resultados dunha enquisa publicados nunha revista co fin de realizar 

diferentes tipos de exercicios.  
 Comprensión da información clave do texto. 
 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os escolares xaponeses. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Extra reading: Breaks are good for you 
 Comprensión oral e escrita dun artigo sobre os beneficios dos descansos entre clases e 

1,2,3,4,5,6,7 
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os recreos nos centros educativos co fin de contestar preguntas. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 
 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os hábitos deportivos nos 

adolescentes. 

B4.1 

Writing 
 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun correo 

electrónico para presentarse a si mesmo/a. 
 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describirse a un/ha 

mesmo/a: to be e have got para dar información persoal, o Present Simple 
para falar dos hábitos diarios e actividades, e preposicións de tempo para 
contextualizar a información anterior. 

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Vocabulario relacionado coas actividades de lecer. 
 Identificación de actividades nun texto escrito. 
 Word Power: breve explicación sobre a polisemia dalgúns verbos dependendo 
do contexto. 

Vocabulary 
 Expresións relacionadas con hábitos e rutinas. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes hábitos. 
 Word Power: breve explicación sobre as expresións máis utilizadas para 

dar a hora. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Grammar 
 Expresión de hábitos e actividades: Present Simple. Uso e formación da 
afirmativa e a negativa. Expresións temporais e adverbios de frecuencia. 
 Uso correcto da gramática que viu ao longo da sección a través de distintas 
actividades. 

Pronunciation  
 Pronuncia correcta das terminacións -s e -es na terceira persoa do 

singular: /s/, /z/ e /Iz/. 
 Entoación correcta nos diferentes tipos de interrogativas. 
 English in Use: uso e identificación das Yes / No questions e as Wh- 

questions a partir da diferente entoación de cada unha. 
Everyday English: Getting information. A questionaire 

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

 Práctica oral de conversas relacionadas coa información sobre clases 
empregando a linguaxe vista anteriormente. 

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

Culture  
 Realización dunha enquisa sobre hábitos dos adolescentes.  
 Comprensión oral e escrita dos resultados dunha enquisa para realizar varios 

exercicios. 
 TASK: elaboración dunha enquisa e realización desta a 10 adolescentes para, 

posteriormente, crear gráficos a partir dos resultados. 
 Realización de dúas actividades sobre capitais do mundo. 

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

 
2ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 
XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 
DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 
Listening 
 Comprensión oral dunha conversa telefónica sobre o que se está a facer nunhas 

vacacións. 
1,2,3,4,5,6,7 
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 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados cos que está facendo unha 
familia na súa viaxe de vacacións. 

Listening 
 Comprensión oral de conversas sobre vacacións. 
 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre as conversas. 
 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os hemisferios terrestres. 

B2.1 – B2.3 

Speaking  
 Aplicación do vocabulario e da gramática que se viron na unidade, e postos en práctica 

a través da expresión oral. 
 Práctica oral de conversas sobre fotografías co emprego da gramática e do vocabulario 

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

expresións dadas. 
Speaking  
 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a 

través da expresión oral. 
 Práctica oral para facer suposicións con emprego da gramática e do vocabulario vistos. 
 Interacción oral con compañeiro/a para facer suposicións empregando as expresións 

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

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

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

persoa. 

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

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura dun folleto de viaxes para realizar diferentes tipos de exercicios.  
 Comprensión da información clave do texto. 
 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre as distintas zonas horarias. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
 English in Use: uso do Present Continuous nalgúns medios coma os folletos. 
Extra reading 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os fusos horarios do globo terráqueo. 
 Did you know?: datos curiosos sobre as diferentes horas oficiais dalgúns países. 
 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 
 TASK: buscar cantos fusos horarios hai en Europa e nomear un país que estea dentro de 

cada un destes. 

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

B4.1 

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

descritivo dunha fotografía. 
 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha fotografía: 

to be e have got para describir o lugar, o Present Continuous para falar 
das persoas que aparecen nelas, conectores para unir ideas, e conxuncións 
como and, but e because. 

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Nomes dos accidentes xeográficos. 
 Identificación de diferentes accidentes xeográficos a través de varias fotografías. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes accidentes xeográficos. 
 Localización nun mapa dos oito países que aparecen nas fotografías. 
Vocabulary 
 Pezas de vestir. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes pezas de vestir. 
 Word Power: breve explicación sobre a forma de plural de varias pezas de vestir. 
 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 
 Expresión de accións en curso e plans programados para un futuro próximo: Present 

1,2,3,4,5,6,7 
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Continuous. Uso e formación da afirmativa e da negativa. 
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 
Grammar 
 Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. Uso de diferentes expresións 

temporais ao usar un e outro tempo verbal. Repaso do uso dos “verbos estáticos”. 
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 
Pronunciation 
 Pronuncia correcta dos sons /b/ e /v/.  
 Pronuncia correcta da terminación -ing dos verbos en Present Continuous. 
 English in Use: uso dos trabalinguas nos idiomas e expresión oral dun exemplo que se 

dá. 
Everyday English: Taking the bus. Announcements 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas nunha estación de autobuses 

entre cliente e vendedor/a de billetes. 
 Práctica oral de conversas relacionadas coas compras de billetes para viaxar 

empregando a linguaxe vista anteriormente. 
 English in Use: información sobre como dicir os números das liñas de autobús. 
 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas con compras 

de billetes para viaxar empregando as expresións vistas e a información que se dá. 
 Práctica de compresión oral e escrita sobre os avisos nas estacións ou medios de 

transporte.  
Culture: Bike holidays 
 Comprensión oral dun texto sobre Bike holidays 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 
Literature: A Monster is born 
 Comprensión oral do comezo dun programa sobre o poeta Lord Byron para contestar 

unha pregunta. 
 Comprensión dun texto escrito sobre como naceu o libro de Mary Shelley, Frankenstein. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 
 Word Power: breve explicación sobre as diferenzas de uso entre os adxectivos que 

rematan en -ed e os que rematan en -ing. 
 Did you know?: datos curiosos sobre a personaxe de Frankenstein. 

 
2ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 
FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 
DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening  
 Comprensión oral dunha conversa telefónica sobre o deporte. 
 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa sobre deporte que 

se escoitou anteriormente. 
Listening 
 Comprensión oral da descrición dun deporte. 
 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre un deporte. 

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

B2.1 – B2.3 

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

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

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

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

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

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

vocabulario vistos. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Interacción oral co compañeiro/a para expresar normas e posibilidade empregando as 
expresións aprendidas. 

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

aprendidas. 

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura dun traballo escolar sobre a historia do baloncesto para realizar diferentes 

tipos de exercicios.  
 Comprensión da información clave do texto. 
 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre o tamaño de las pistas de baloncesto 

da NBA. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
 Word Power: consello para aprender palabras mediante a memorización de parellas de 

sinónimos e antónimos. 
Extra reading 
 Realización dun cuestionario sobre as Olimpíadas. 
 Compresión oral e escrita dun texto sobre as “outras” Olimpíadas.  
 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias 

preguntas. 
 TASK: buscar información sobre outros tipos de competicións deportivas e escribir 

un parágrafo sobre algunha. 

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

B4.1 

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

descritivo dun deporte. 
 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un deporte: os 

modais e o imperativo. 
 Preparación antes de escribir un texto descritivo dun deporte practicando 

a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 
 Writing Task: produción dun texto para describir un deporte seguindo os 

pasos facilitados no apartado Getting ready to write e coa axuda do cadro 
English in Use. 

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Nomes de varios deportes. 
 Identificación de diferentes deportes en relación co horóscopo. 
 Elaboración de mapas de palabras relacionados co deporte. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes verbos relacionados cos deportes. 
 Word Power: breve explicación sobre a formación de substantivos mediante o 
engadido do sufixo –ing ao final dun verbo. 

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

practicar deporte. 
 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario 

aprendido. 
Grammar 

 Expresión de habilidades co verbo modal can. Uso e formación. 
 Expresión do modo en que se realizan as accións mediante os adverbios de 

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

Grammar 
 Expresión de obriga co verbo modal must. Uso e formación. 
 Expresión de posibilidade co verbo modal can. Uso e formación. 
 Expresión de consello co verbo modal should. Uso e formación 
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas 
actividades. 
 New English in Use: uso de must para tamén facer recomendacións. 

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

débiles. 
 New English in Use: uso do verbo can na súa forma débil e na forte. 

Everyday English: Giving directions. Safety Rules 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas para dar e recibir 
indicacións para chegar a algún sitio. 

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

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

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

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

 Práctica escrita das normas dun deporte. 
Culture: Olympics Etiquette 

 Comprensión escrita dun texto sobre o deporte para contestar unha pregunta. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e 

demostrar que se comprenderon os contidos. 
 
2ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 
MARZO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 
DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Comprensión oral de dúas adiviñas. 
 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coas adiviñas que se escoitaron 

anteriormente. 
Listening 
 Comprensión oral dun diálogo sobre animais. 
 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre animais. 

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

B2.1 – B2.3 

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

da expresión oral. 
 Interacción oral co compañeiro/a para dicir adiviñas empregando as expresións dadas. 
 Asking for more information: uso de expresións frecuentes para pedir máis información 

sobre o que se está falando. 
Speaking  
 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 
 Práctica oral para comparar animais co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 
 Interacción oral co compañeiro/a para comparar animais empregando as expresións 

aprendidas. 
Speaking 
 Interacción oral co compañeiro/a para conseguir información sobre un animal 

empregando as expresións aprendidas. 
 Clarifying information: expresións para preguntar información sobre animais. 

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

B3.1-B3.2 

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

exercicios.  
 Comprensión da información clave do texto. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre as lagartas. 
 Word Power: consello para aprender palabras mediante a memorización de familias de 

palabras de diferentes categorías gramaticais. 
Extra Reading 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre animais que se empregan para 

determinadas tarefas. 
 Compresión oral e escrita dun texto sobre o amor aos animais por parte dos británicos.  
 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 
 Did you know?: datos curiosos sobre o tipo de gatos e o de cans máis coñecidos no 

mundo. 
 TASK: buscar información sobre calquera outra tarefa para a que se emprega aos cans 

ou a calquera outro animal e escribir sobre isto. 

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

B4.1 
Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun informe 
1,2,3,4,5,6,7 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

38 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

sobre un animal. 
 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un informe sobre 

un animal: to be, have got e o Present Simple para estabelecer os datos 
básicos, can para falar de habilidades, adxectivos para describilo o 
comparalo con outro animal. 

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Nomes animais e adxectivos para describilos. 
 Identificación de diferentes nomes de animais e de adxectivos para describilos. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes animais. 
 English in Use: información sobre os nomes de algunhas partes do corpo dos animais. 
Vocabulary 
 Nomes de familias de animais. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes familias de animais. 
 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
 Word Power: consello para aprender os plurais irregulares dalgúns nomes de animais. 
 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre a clasificación dos animais en 

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

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

actividades. 
Grammar 
 Comparación de cousas, animais e persoas coa expresión (not) as … as. 
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 
Pronunciation 
 Pronuncia correcta de sons consonánticos de especial dificultade en palabras como 

than, bat e bird. 
 New English in Use: aprendizaxe dun poema para practicar os sons traballados. 
Everyday English: Buying a ticket. A travel site 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un visitante dun zoo e 

o/a vendedor/a das entradas. 
 Práctica oral de conversas relacionadas coa compra de entradas para o zoo 

empregando a linguaxe visto anteriormente. 
 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas co fin de mercar entradas 

para o zoo coas expresións vistas e a información que se dá. 
 Comprensión lectora dun texto dunha páxina web. 
Nature: Wild Pets 
 Comprensión oral dunha conversa sobre un gato para contestar unha pregunta. 
 Comprensión escrita dun texto sobre mascotas. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 
 English in Use: diferenzas entre os nomes de animais e os das súas crías. 

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

 
3ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 7 
ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 
DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening  
 Comprensión oral da descrición dunha exposición sobre comida tradicional no mundo 

para celebrar o Aninovo. 
 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa descrición que se escoitou 

anteriormente. 
Listening  
 Comprensión oral dunha conversa sobre una festa. 
 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre unha festa. 

1,2,3,4,5,6,7 
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B2.1 – B2.3 

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

da expresión oral. 
 Interacción oral co compañeiro/a para describir unha comida empregando as 

expresións dadas. 
Speaking 
 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 
 Práctica oral para falar sobre o pasado co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 
 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre o pasado empregando as expresións 

aprendidas. 
 Gaining time: expresións empregadas para gañar tempo á hora de contestar. 
Speaking 
 Interacción oral con el compañeiro/a para describir un evento empregando as 

expresións aprendidas. 
 Presentación diante da clase do evento que describiu o compañeiro/a. 
 Talking about the past: expresións temporais para falar do pasado. 

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

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura dun artigo sobre os insectos como fonte de alimentación para realizar 

diferentes tipos de exercicios.  
 Comprensión da información clave do texto. 
 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre o costume de comer insectos 

nalgúns países. 
 English in Use: forma correcta de dicir as datas cando se len. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
 Localización de seis países nun mapa. 
Extra reading 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os costumes para celebrar o aniversario 

arredor do mundo. 
 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 
 Did you know?: datos curiosos sobre a canción “Happy Birthday to You”. 
 TASK: escribir sobre como adoitan celebrar o aniversario os nenos en España. 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os alimentos típicos para celebracións de 

aniversarios que o son por equivocación.  
 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias 

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

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

B4.1 

Writing 
 Getting ready to write: análise da estrutura da descrición dun evento. 
 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un evento: was / 

were e there was / there were para proporcionar datos, adxectivos e 
adverbios de intensidade para expresar a intensidade dos adxectivos. 

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Alimentos. 
 Identificación de diferentes nomes de alimentos coas súas descricións. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes animais. 
 English in Use: información sobre as diferentes maneiras de denominar ás patacas 

fritidas no Reino Unido e en América. 
Vocabulary 
 Adxectivos de opinión. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos de opinión. 
 Word Power: regras ortográficas para engadir o sufixo –y a un substantivo para formar 

un adxectivo. 
 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
Grammar 
 Estrutura e usos de There was / There were. 
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Word Power: consello para aprender que algúns alimentos son contábeis e outros 
incontábeis. 

Grammar 
 Dar datos e opinións co pasado do verbo to be (was / were). Uso e formación. 
 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 
Pronunciation 
 Pronuncia correcta de sons consonánticos de especial dificultade de palabras como 

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

bisílabos. 
Everyday English: Ordering food.  Invitations 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre cliente/a e camareiro/a 

dun restaurante de comida rápida. 
 Práctica oral de conversacións relacionadas coa compra de comida rápida empregando 

a linguaxe vista anteriormente. 
 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas co fin de mercar comida 

rápida coas expresións vistas e a información que se dá. 
 Compresión oral e lectora de diversos tipos de invitacións. 
 Práctica oral dunha invitación. 
History: The History of Cake 
 Comprensión oral do comezo dun programa de televisión sobre cociña para contestar 

unha pregunta. 
 Comprensión escrita dun texto nunha web sobre preguntas frecuentes arredor da 

historia da torta. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 
 Did you know?: datos curiosos sobre o pastel típico do Mardi Gras. 

 
3ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 8 
MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 
DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Comprensión oral dunha conversa sobre unha persoa. 
 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa que se escoitou 

anteriormente. 
Listening 
 Comprensión oral dun diálogo sobre unha persoa famosa. 
 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre unha persoa 

famosa. 

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

B2.1 – B2.3 

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

da expresión oral. 
 Interacción oral co compañeiro/a para falar de persoas importantes empregando as 

expresións dadas. 
Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática vistas na unidade, e postos en práctica a 

través da expresión oral. 
 Práctica oral para falar sobre actividades pasadas co emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 
 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre actividades pasadas empregando as 

expresións aprendidas. 
 Reporting statistics: expresións empregadas para expresar datos estatísticos. 
Speaking 
 Interacción oral co compañeiro/a para intercambiar información biográfica utilizando 

as expresións aprendidas. 
 Saying years: forma correcta de expresar os anos. 

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

B3.1-B3.2 

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

exercicios.  
 Comprensión da información clave do texto. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
 Localización de tres países nun mapa. 
 New English in Use: diferenzas de léxico entre o inglés británico e o americano. 
Extra reading: Oprah Winfrey 
 Comprensión oral dunha presentación de Oprah Winfrey para contestar unha pregunta. 
 Comprensión escrita dun texto acerca dun programa especial sobre Oprah Winfrey. 
 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 
 Did you know?: datos curiosos sobre Oprah Winfrey. 

B4.1 

Writing 
 Getting ready to write: análise da estrutura dunha biografía. 
 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha biografía: 

was / were e o Past Simple para escribir sobre a vida dunha persoa, e 
adxectivos posesivos e pronomes obxecto para evitar repetir nomes de 
persoas, lugares e cousas. 

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Logros. 
 Identificación de vocabulario típico relacionado cos logros. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos logros. 
 Word Power: información sobre o uso e a formación dos phrasal verbs. 

Vocabulary 
 Profesións. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes profesións de persoas 

famosas. 
 English in Use: información sobre algunhas profesións e os cambios entre 

a actualidade e o pasado das mesmas. 
 Word Power: formación de substantivos referidos a profesións mediante a 

adición dos sufixos –er ou –or a un verbo. 
 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario 

aprendido. 
Grammar 

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

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

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

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

Pronunciation 
 Pronuncia correcta das terminacións de pasado dos verbos regulares (-

ed): /d/, /t/ e /Id/. 
 Patróns de acentuación das palabras na oración. 
 New English in Use: regras de pronuncia do sufixo –ed segundo o verbo. 

Everyday English: Asking for directions. At the museum 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas cos símbolos que 

adoitan atoparse en guías e planos. 
 Práctica oral de conversas relacionadas cos símbolos das guías e dos mapas 

empregando a linguaxe vista anteriormente. 
 Did you know?: datos curiosos sobre a diferente denominación das plantas dun 

edificio en Gran Bretaña e EE.UU. 
 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que cómpre 

interpretar símbolos típicos das guías e dos planos coas expresións vistas e a 
información que se dá. 

 Comprensión oral dun documental sobre unha banda de música. 
Culture  
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre o premio Nobel. 
 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Did you know?: datos curiosos sobre o premio Nobel. 
 Compresión oral e escrita dun texto sobre algúns gañadores do premio Nobel de 

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

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

sobre el/ela. 
 
3ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 9 
MAIO - XUÑO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 
DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

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

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

anteriormente. 
Listening 
 Comprensión oral dun diálogo sobre plans para a fin de semana. 
 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre plans para a fin 

de semana. 

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

B2.1 – B2.3 

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

aprendidas. 
 Making suggestions: expresións habituais para facer suxestións. 
Speaking 
 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 
 Interacción oral co compañeiro/a para falar de plans empregando as expresións dadas. 
 Time expressions: expresións temporais empregadas co be going to. 
Speaking 
 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

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

vistos. 
 Interacción oral cos compañeiros/as para falar de plans para a fin de semana 

empregando as expresións aprendidas. 

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

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura dun texto nun artigo en Internet sobre a tecnoloxía para seguir o rastro dos 

fillos co fin de realizar diferentes tipos de exercicios.  
 Comprensión da información clave do texto. 
 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Extra reading 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre as atraccións turísticas principais de Dublín, 

Sydney e Cidade do Cabo. 
 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 
 Did you know?: datos curiosos sobre a orixe dos primeiros habitantes europeos de 

Sydney. 
 Compresión oral e escrita dun texto sobre as chamadas 7 Marabillas da Natureza.  
 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 
 TASK: escribir un texto sobre as catro atraccións turísticas que o alumno/a crea que son 

as máis importantes do lugar onde vive. 

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

B4.1 

Writing 
 Getting ready to write: análise da estrutura da entrada dun blog para falar 

de plans. 
 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto sobre 

plans: be going to e o Present Continuous con valor de futuro, e os 
conectores de secuencia para mostrar a orde dos acontecementos. 

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

 Writing Task: produción dunha entrada dun blog para falar de plans 
seguindo os pasos facilitados no apartado Getting ready to write e coa 

1,2,3,4,5,6,7 
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axuda do cadro New English in Use. 

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Lugares da cidade. 
 English in Use: diferenzas entre a denominación de determinados lugares 

da cidade en inglés británico e en inglés americano. 
 Identificación de vocabulario típico relacionado cos lugares dunha cidade. 
 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas con 

lugares dunha cidade. 
 Word Power: información sobre as palabras cognadas e sobre os false 

friends. 
Vocabulary 

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

semana. 
 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario 

aprendido. 
Grammar 

 Expresión de plans: be going to. Uso e formación. 
 Will para expresar opinións no futuro. 
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de 

distintas actividades. 
Grammar 

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

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

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

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

Pronunciation 
 Pronuncia correcta de sons de especial dificultade: /i:/ e /I/. 
 A entoación das oracións. 
 New English in Use: diferenzas de entoación entre as respostas afirmativas 

e as negativas. 
 Everyday English: Going out. Plans for the weekend.  
 Repaso do vocabulario e expresións típicas entre espectador/a e 

vendedor/a de entradas dun cine 
 Práctica oral de conversas relacionadas coa compra de entradas para un 

espectáculo empregando a linguaxe vista anteriormente. 
 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que se 

quere mercar unha entrada para un espectáculo coas expresións vistas e a 
información que se dá. 

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

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

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

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

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

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

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

 
MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – Interactive Student; 6 – Extra material; 7 – Outros 
 
 

 
 Adecuación dos contidos ás unidades didácticas do libro de texto. 
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Os contidos están diferenciados por bloques e por unidades; non obstante, as estratexias de 
comprensión e produción oral e escrita, dado que son as mesmas que se utilizan en cada unidade, 
aparecen especificadas na primeira táboa: 

 
 
 

BLOQUE 1: Comprensión 
de textos orais 

BLOQUE 2: Produción de 
textos orais (expresión e 

interacción) 

BLOQUE 3: Comprensión 
de textos escritos 

BLOQUE 4: Produción de 
textos escritos (expresión 

e interacción) 
 
 Mobilización da 

información previa sobre 
tipo de tarefa e tema: a 
través dunha postal. 

 Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: 
unha postal. 

 Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes. 

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

 Reformulación de 
hipóteses sobre contenido 
e contexto. 

 

 
 Concebir e expresar a 

mensaxe con claridade e 
adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e 
canle: falar sobre mellorar 
o inglés. 

 Expresar a mensaxe con 
claridade, coherencia, 
axustándose a cada tipo 
de texto. 

 Reaxustar a tarefa á 
mensaxe ante as 
dificultades e recursos 
dispoñibles. 

 Apoiarse en 
coñecementos previos. 

 Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais. 

 
 Mobilización de 

información previa sobre 
tipo de tarea e tema. 

  Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo: 
un diálogo. 

 Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
xeral, información 
esencial. 

 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. 

 
 Mobilizar e coordinar as 

propias competencias 
xenerais e comunicativas. 

 Localizar e usar 
axeitadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos. 

 Expresar a mensaxe 
axustándose aos modelos 
e fórmulas do tipo de 
texto.  

 Reaxustar a tarefa ou a 
mensaxe ante as 
dificultades e recursos 
dispoñibles.  

 Apoiarse en 
coñecementos previos. 

 
 

Grao mínimo de consecución para superar a materia. (Contidos mínimos). 
 
Os estudantes deberán acadar un 50% da cualificación en cada unha das probas correspondentes 
aos distintos bloques avaliados (Listening, Speaking, Reading, Writing, Grammar & Vocabulary), 
tendo en conta o peso que cada parte ten con respecto á cualificación global (cfr. Punto 6.1.6.b: 
Criterios de avaliación e cualificación) .   
 
Os contidos mínimos para 1º de ESO son so seguintes: 

 

1. Estratexias de comprensión: 
 

BLOQUE 1: Comprensión 
de textos orais 

BLOQUE 2: Produción de 
textos orais: expresión e 

interacción 

BLOQUE 3: 
comprensión de textos 

escritos 

BLOQUE 4: produción de 
textos escritos: 

expresión e interacción 
 Mobilización da 

información previa 
sobre tipo de tarefa e 
tema a través de 

 Concebir e expresar 
a mensaxe con 
claridade e adecuar o 
texto ao destinatario, 

 Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea e 
tema. 

 Mobilizar e coordinar 
as propias 
competencias 
xenerais e 
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distintas actividades. 
 Identificación do tipo 

textual, adaptando a 
comprensión ao 
mesmo: indicacións, 
anuncios, mensaxes 
breves, conversas 
informais e cotiás, 
entrevistas personais, 
descricións, 
narracións, opinións, 
entrevistas ou 
conversacións 
formais, presentacións 
orais, ben doutros 
compañeiros ou o 
profesor, ou ben de 
medios audiovisuais 
(grabacións, vídeos, 
etc.)  

 Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes. 

 Reformulación de 
hipóteses sobre 
contenido e contexto. 

 

contexto e canle. 
 Expresar a mensaxe 

con claridade, 
coherencia, 
axustándose a cada 
tipo de texto: 
presentacións 
breves, conversas 
informais e cotiás, 
conversa formal ou 
entrevistas. 

 Reaxustar a tarefa á 
mensaxe ante as 
dificultades e 
recursos dispoñibles. 

 Apoiarse en 
coñecementos 
previos. 

 Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais. 

  Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo: instrucións 
de funcionamento 
de aparellos, 
indicacións para a 
realización de 
actividades, 
anuncios e material 
publicitario, 
correspondencia 
persoal en calquera 
formato, textos 
xornalísticos breves, 
textos de carácter 
informativo, en 
papel ou online, 
historias de fición 
breves e ben 
estruturadas. 

 Distinción de tipos 
de comprensión: 
sentido xeral, 
información 
esencial. 

 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. 

comunicativas. 
 Localizar e usar 

axeitadamente 
recursos lingüísticos 
ou temáticos. 

 Expresar a mensaxe 
axustándose aos 
modelos e fórmulas 
do tipo de texto: 
completa 
cuestionarios con 
información persoal; 
escribe comentarios, 
indicacións, notas ou 
anuncios  breves; 
escribe infromes 
breves en formato 
convencional con 
información sinxela e 
relsevante; escribe 
correspondencia 
persoal e informal. 

 Reaxustar a tarefa ou 
a mensaxe ante as 
dificultades e 
recursos dispoñibles.  

 Apoiarse en 
coñecementos 
previos. 

 
 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
  

 Convencións sociais. 
 Normas de cortesía e rexistros. 
 Costumes, valores crenzas e actitudes. 
 Linguaxe non verbal. 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

46 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

 
 

3. Funcións comunicativas (produción e comprensión oral e escrita: 
 
 
 

Descrición de: Expresión de: Narración de: 
 

 Actividades 
 Actividades 

de tempo 
libre 

 Deportes  
 Persoas 

(personalida
de e física) 

 Lugares 
 Plans de 

futuro  
 Traballos 

 Establecemento 
e mantemento 
da 
comunicación 

 Información 
persoal 

 Habilidade en 
presente e 
pasado 

 Frecuencia 
 Gustose 

preferencias 
 Peticións; 

petición de 
información 

 Preferencias 
 Comparacións 
 Movemento 
 Existencia en 

pasado 
 Obriga  
 Permiso 
 Opinión 
 Plans e 

intencións; 
predicións 

 Feitos 
 Temporalidade 
 Suxestións e 

recomendacións 
 Consellos 
 Condición 
 Instrucións 
 Cantidades 
 Argumentación  
 Acordo/ desacordo 
 Datas e medidas 

 

 
 Situacións e 

feitos 
presentes 

 Feitos 
futuros 

 Feitos 
pasados 

Experiencias 
 

 
4. Estruturas sintácticas: 
 Pronomes personais suxeito e obxecto. 
 Possessives 
 Nomes contables e incontables 
 Indefinidos: a, an, some, any. Compostos de some/ any/ no + body/ thing/ where. Every + body/ thing/ 

where. 
 Cuantificadores: a lot (of), not much, not many, none,  how much, how many. 
 O adxectivo: Comparativos e superlativos  
 Adverbs:  frequency, too/ also. 
 Connectors: and, but, or, because, so. 
 Adxectivos e adverbios de modo 
 Time expressions (present, past) 
 Verbos TO BE(presente e pasado), HAVE GOT 
 THERE IS/ THERE ARE; THERE WAS/THERE WERE 
 Tempos verbais en afirmativa, negativa e interrogativa: presente simple, presente continuo; contraste 

entre present simple e present continuous; pasado simple; pasado continuo; futuro con will (predicións) / 
futuro con going to (plans e intencións; present perfect (con just). 
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 Verbo Like + -ing// Before/ after + ing. 
 Verbos Modais: Can/ could (ability & permission); Have to/ not have to; should/ shouldn’t; can/ can’t; must/ 

mustn’t; might 
 Condicionais de 1º tipo. 

 
 

5. Léxico de uso común (recepción e produción oral e escrita) 
 Countries and nationalities 
 Adxectivos de personalidade 
 O corpo humano; a cara e o pelo. Adxectivos relacionados. 
 Aficións; A música e os xéneros musicais; a TV (programas); A ciencia fición 
 As compras 
 A cidade: lugares nunha cidade e nomes compostos relacionados; o transporte 
 Aparellos eléctricos nunha casa. Verbos relacionados (Phrasal Verbs) 
 Verbos regulares e irregulares 
 Verbos de movemento. 
 Medidas 
 Plans de vida. Verbos relacionados. 
 Supersticións. 
 Celebración de días especiais e campañas de concienciación social/conmemoración histórica. 
 Traballos. 
 Verbos relacionados con experiencias 

 
6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
 Identificar a pronunciación da forma contraída dos verbos BE & HAVE GOT 
 A pronunciación da terminación –ed no pasado dos verbos irregulares: /d/, /t/, /id/ 
 A pronunciación da 3ª persoa de singular –s: /s/, /z/, /iz/ 
 A pronunciación de/i/ frente a /i:/ 
 A pronunciación de–er e than/ə/. 
 A pronunciación de was / were: /wəz/ y /wə/. 
 A pronunciación de /ʌ/ y /æ/. 
 A pronunciación da contracción do futuro con will (‘ll) 
 A pronunciación de /b/ e /v/ 
 A pronunciación de /dʒ/. 

 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Relación  coas competencias clave e cos 
obxectivos da etapa. Temporalización. Grao mínimo para superar cada bloque. Procedementos e 
instrumentos de avaliación. 
A Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable ven descrita no decreto en relación cos 
bloques de contidos, polo que nesta programación seguiremos o mesmo criterio, e, por medio dunha 
táboa, enumeraranse cada un dos estándares en relación con cada un dos bloques do apartado 6.1.1. 
 
Igualmente, farase referencia tanto ás competencias clave que se traballan durante o proceso de 
aprendizaxe como aos obxectivos xerais da etapa, así como a temporalización, o grao mínimo para 
superar cada bloque e os procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 
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Estándares de 
Aprendizaxe 

1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas e temas co que está familiarizado/a, sempre que se fale de 
xeito pausado e ben articulado. 

2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, 
preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas, 
articuladas con claridade e pausadamente e relacionadas con actividades 
de aula ou do seu interese. 

3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante 
en presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a 
aprender, ou do seu interese, sempre que poida escoitalas máis dunha 
vez. 

4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal 
entre dúas persoas na súa presenza, ou procedente dunha gravación 
pedagóxica, sobre un tema coñecido, e que estea articulada con claridade 
e despacio. 

5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información, a expresión de vontade, a certeza e 
os desexos sobre asuntos prácticos da vida cotiá e sobre temas do seu 
interese, sempre e cando se lle fale con claridade, amodo e directamente, 
e se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular o dito. 

6. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación 
de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns 
ou do seu interese, articuladas pausadamente e con claridade, co apoio 
de imaxes e que se poida escoitar máis dunha vez. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os 
ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de comprensión oral que se especifican 
na táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 1 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de 
contidos: 10% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 

 Probas de comprensión oral: entrevistas co profesor titular e a 
profesora de conversa e/ ou diálogos cos compañeiros sobre temas 
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Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

dados na clase, a partires dun guión proporcionado polo docente; 
audicións procedentes de medios audiovisuais, adecuados ao seu nivel 
educativo e sobre temas relacionados cos temas dados na clase. 

 Valoración da súa comprensión oral no traballo diario de clase: 
comprensión de mensaxes emitidos ben polo profesor titular, a 
profesora de conversa ou os seus compañeiros, no seu traballo en 
grupos ou ben das exposicións de proxectos realizadas por outros 
estudantes. 

 
BLOQUE 2: Produción de textos orais: expresión e interacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

1. Na maioría das actividades da aula amosa unha actitude positiva polo uso 
da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas, 
esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras 
lingungas para pedir axuda ou aclaracións. 

2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con apoio 
visual de distintos soportes multimedia que lle permitan ilustralas con 
imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do 
seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas 
breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas presentacións. 

3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións cotiás 
básicas, e ofrece e obtén información básica en situacións habituais e 
concretas propias de viaxes, aloxamento, transporte, compras e lecer, 
seguindo as normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

4. Establece contacto social en función da situacion de comunicación, real 
ou simulada, e reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide 
aclaracións se non entende algo. 

5. Participa en conversas informais cara a cara, cunha pronuncia 
comprensible, empregando as convencións propias do proceso 
comunicativo, nas que establece contacto social, intercambia información 
básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos sinxelos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou 
se manifesta sobre os pasos que hai que seguir para relaizar unha 
actividade conxunta. 

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 achegadas 
dos compañeiros e compañeiras. 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 
 

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
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Obxectivos  dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os 
ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de expresión oral que se especifican na 
táboa das unidades didácticas. 
 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 2 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de 
contidos: 15% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas orais:  
 Presentación de proxectos a nivel individual ou en grupo sobre 

temas tratados na clase de conversa e utilizando ou non medios 
audiovisuais e dixitais. 

 Entrevista oral co profesor titular sobre temas dados na clase e a 
partir dun guión proporcionado polo docente. 

 Representación de diálogos por parellas ou en grupos. 
 Valoración da súa participación activa e diaria na clase: compartindo 

opinións, gustos, etc; respostando ás preguntas feitas polo profesor 
titular ou a profesora de conversa. 

 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, e segue as instrucións básicas e predeicibles para 
a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, do 
instituto, un lugar público ou unha zona de lecer). 

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

3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 
publicacións propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo. 

4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en 
narracións breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, 
dicionarios, catálogos, etc. 

5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas 
relativas á información persoal, etc.) de correspondencia formal na que 
se informa sobre asuntos do seu interese. 
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6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para 
xente nova) de historias de ficción. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT) 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e 
exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a 
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 
persoas por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal 
ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os 
ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

 Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 

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

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 
vaise concretando nas distintas actividades de comprensión escrita que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 3 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de 
contidos: 15 % (proba de comprensión escrita) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo de clase e deberes: 
 Valoración da comprensión lectora dos enunciados das preguntas, 

as indicacións, as táboas de información, os textos tratados na 
clase, etc. así como da correcta lectura en voz alta dos mesmos. 

 Realización das tarefas de clase e deberes sobre textos sinxelos 
escritos procedentes do seu libro de texto ou doutros textos sinxelos 
proporcionados polo profesor/a, así como do libro de lectura. 

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dun texto sinxelo 
sobre temas relacionados co vocabulario e contidos de cada unidade 
didáctica.  

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dalgún capítulo ou 
sección do libro de lectura. 

 
BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 
 
 
 
 

1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes sociais), 
en situacións reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve información 
sobre citas, preferencias e sentimentos, relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá ou do seu interese. 

2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha 
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Estándares de 
Aprendizaxe 

enumeración de actividades ou tarefas moi habituais, listas de compras, 
traxecto habitual, etc.; e textos que expresen sentimentos básicos de 
gusto, desgusto, aceptación, negación, etc. 

3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos 
seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para 
subscribirse a unha publicación dixital). 

4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, 
en situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con 
actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e comprensibles para a súa 
idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta 
se utiliza as redes sociais. 

5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto 
social real ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países), se 
intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por 
exemplo, descrición en termos moi sinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de 
suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou 
plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

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

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

 Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 

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

Temporalización  Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 
vaise concretando nas distintas actividades de expresión escrita que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 4 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20%(proba de expresión escrita) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 

 Traballo na clase e deberes: 
 Exercicios de expresión escrita (conectores, orden de palabras, 
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Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

organización dun texto, etc.) 
 Presentación de redacións comenzadas na clase (presentación dun 

modelo, pautas, ideas, vocabulario, etc.) e rematadas na casa, 
valorando negativamente cando se teña a mínima certeza de que 
dito traballo non foi realizado en parte ou na súa totalidade polo 
alumno/ alumna. 

 Elaboración de esquemas sobre os temas explicados na clase, 
seguindo o modelo presentado polo profesor/a. 

 Proba escrita:  
 Exercicios sobre técnicas de expresión escrita: uso de conectores, 

orden de palabras, etc. 
 redacción dun texto ou/ e un diálogo máis ou menos complexo, 

relacionado cos modelos traballados na clase. 
 

BLOQUE 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce 
comprensiblemente trazos fonéticos que distinguen fonemas e patróns 
moi básicos de ritmo, entoación e acentuación en palabras e frases. 

2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas 
actividades de aula, e na participación en simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal, con diversos fins comunicativos, 
establecendo contacto social en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración 
se non se entende algo. 

3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas 
para iniciar ou manter a queda de palabra, fórmulas orais breves para 
manter a atención, etc.) 

4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países 
nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente 
coas diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, evitando 
estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a 
comprensión e a elaboración de textos do coñecemento adquirido 
noutras linguas sobre elementos morfosintácticos e discursivos básicos e 
habituais no uso da lingua. 

6. Comunica con eficacia, comprendendo adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias 
do seu nivel, e estratexias de comunicación e de redundancia do 
significado (imaxes, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

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

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 
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posúe como persoa plurilingüe. 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 

Obxectivos 
 
 
 

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

 Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 

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

 Obxectivo (o): Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega 
como elemento fundamental ....  

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de cada unha das unidades didácticas 
descritas no punto 6.1.2. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 5 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
30% (proba escrita de gramática e vocabulario) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50%. 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo na casa e na aula: exercicios sobre o coñecemento da lingua: 
gramática, vocabulario, concienciación cultural e normas de convivencia, 
ben do libro de texto, de fotocopias proporcionadas polo docente ou tarefas 
de reforzo e extensión subidas á aula virtual. 

 Probas escritas de carácter formativo: tests de final de unidade que o 
profesor poderá recoller e avaliar como nota de clase. 

 Probas escritas de carácter sumativo: exame de gramática e vocabulario de 
final de trimestre. 

 

Proceso de avaliación: Procedementos e instrumentos de avaliación. 

O proceso de avaliación é necesario no ensino por ser un instrumento efectivo de reflexión, orientativo 
tanto para o alumnado como para o profesor. Por iso, a avaliación non se pode restrinxir á cuantificación 
das habilidades, competencias e coñecementos senón que deberá atender ao funcionamento do proceso 
ensino-aprendizaxe no seu conxunto e terá en conta tódolos elementos que interveñen neste proceso. 
  
 
A avaliación no proceso de aprendizaxe do alumnado de 1º de ESO será continua, formativa e 
integradora: 
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É unha avaliación continua porque está inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, e 
tamén é global dado que fai referencia ás competencias clave e aos obxectivos da etapa. 
 
Ao inicio do ano escolar levarase a cabo unha avaliación inicial dos alumnos e alumnas, co fin de 
adecuar a programación didáctica ás súas características e coñecementos, así como de proporcionar as 
necesarias medidas de reforzo e recuperación para aqueles estudantes que o necesiten. 
 
Asímesmo, esta avaliación continua terá un carácter formativo e orientador do proceso educativo e 
terá como referente os criterios da avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como 
están establecidos no decreto para cada curso de Educación Secundaria Obrigatoria na materia de 
Lingua Inglesa. 
 
Por último, a avaliación ten tamén un carácter sumativo, de xeito que a avaliación continua e formativa 
se poida reflectir nunha valoración final, ao remate do curso, que avalíe o grao de aprendizaxe 
adquirido. 
 

a) Procedementos de Avaliación. 
 
Os procedementos de avaliación en 1º ESO serán os seguintes: 
 

 Exames orais e escritos (Avaliación inicial ou de diagnóstico,  avaliacións formativas, sumativas 
e pobas de autoavaliación) 

 Traballos orais feitos na aula, proxectos, presentacións, diálogos, interacción por parellas, etc. 
 Valoración positiva dos traballos feitos na casa, sempre e cando  se teña a certeza de que  foron 

feitos polo alumno ou alumna: exercicios de gramática, vocabulario, exercicios de lectura 
comprensiva, exercicios de redación (estes últimos serán recollidos polo profesor/e serán 
correxidos seguindo as rúbricas que aparecen no apartado: Criterios de Cualificación e 
Promoción). 

 Actitude positiva de cara á materia de lingua inglesa e da cultura dos pobos anglófonos e 
participación activa nas clases, tanto a nivel oral como escrito. 

 Grao de implicación e colaboración na materia. 
 
No que respecta aos exames, cabe distinguir entre as probas de carácter formativo (ao final de cada 
unidade, redaccións, representacións orais na clase, etc.) daquelas de carácter sumativo, ao final do 
trimestre e coincidindo coas avaliacións trimestrais e finais:  

o As probas de carácter formativo poderán ser realizadas polo docente, según o xulgue 
oportuno, coa fin de comprobar que os alumnos e alumnas comprenderon os contidos básicos; o 
profesor/a  de cada grupo advertirá aos alumnos de que as probas de repaso que teñen en cada 
unidade poderán facerse a criterio do docente, ao final de cada unidade ou despois de varias 
unidades e poderán ser corrixidas na aula ou recollidas polo profesor quen, neste caso, poñerá 
unha nota de clase a dita actividade: trátase de que o alumno ou alumna adquira o hábito de 
estudo diario; estas probas avaliarán básicamente os contidos gramaticais e de vocabulario e 
formarán parte das notas de clase, xunto coas redacións, os traballos e exposicións orais, etc. 

 
o As probas de carácter sumativo avaliarán as catro destrezas comunicativas de comprensión e 

expresión oral e escrita (Reading, Writing, Listening e Speaking), ademais dos aspectos 
relacionados co coñecemento do funcionamento da lingua (Use of English e Vocabulary), polo 
que contarán das seguintes partes: 
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 Probas de produción escrita (Writing): nas que se terá en conta a corrección lingüística (uso 

correcto das estruturas gramaticais e uso de vocabulario axeitado e conectores), a adecuación 
do tema ao escrito polo alumno, a estrutura e organización das ideas, a presentación, etc. (cfr. 
Rúbricas no apartado 6.1.6-b). A temática, xénero e formato das probas de produción escrita 
estarán relacionadas cos modelos traballados e correxidos na clase durante o período de 
avaliación.  

 Probas de comprensión lectora (Reading): nas que se medirá o grao de comprensión de 
textos similares aos feitos na aula así como a comprensión do libro de lectura, mediante tarefas 
de distinto grao de dificultade: identificación de personaxes, información verdadeira / falsa; 
recoñecemento de vocabulario e inferencia do significado a partir do contexto ou do tipo de 
palabra; relación entre fotos ou debuxos e información do texto; ordenar parágrafos; responder 
a preguntas sobre o texto, etc. 

 Probas de gramática e vocabulario (Use of English): medirase o coñecemento e uso axeitado 
das estruturas gramaticais, sintácticas, morfolóxicas así coma léxicas da lingua inglesa, tendo en 
conta os contidos mínimos presentados na programación, e segundo os modelos de exercicios 
feitos na aula: elexira resposta correcta, completar espacios en branco con vocabulario dado, 
formación de oracións, transformacións, etc. 

 Probas de comprensión auditiva(Listening): avaliarán a capacidade dos alumnos para 
comprender o sentido global e específico de textos orais procedentes de medios de reprodución 
mecánicos (CD, videos, etc.) ou de interacción cos compañeiros ou o profesor,   mediante 
exercicios nos que terán que  respostar a preguntas, completar información, indicar se é 
verdadeiro ou falso, identificar aos falantes, etc., según os contidos desta programación. 

 Probas de produción oral(speaking): avaliarán a capacidade dos alumnos na comunicación 
oral, tendo en conta a pronunciación e a entoación correcta, segundo os contidos  desta 
programación. Trátase, sobre todo de que os alumnos sexan capaces de comunicarse e 
interactuar co interlocutor, utilizando estratexias lingüísticas ou non lingüísticas de 
comunicación (pedir que lle repitan algo que non entendeu, xestos, uso de expresións sinónimas, 
etc.)(Cfr. Rúbricas no apartado 6.1.6-b). 

 
No que se refire ás actividades de aula, asistencia, participación e actitude, terase en conta o 
seguinte:  

 
 As actividades de clase relacionadas cos libros de lectura, onde demostren a súa 

comprensión do argumento e a súa capacidade para ler unha historia de xeito máis ou menos 
autónomo. 

 As actividades relacionadas cos recursos educativos utilizados na aula, tales como 
películas, traballos na páxina web, aula virutal e, en xeral, traballos ou proxectos relacionados 
cos temas dados na clase. 

 A asistencia á actividades complementarias do departamento: teatro, así como a actitude 
amosada durante a mesma. 

 A corrección dos exercicios de deberes, que habitualmente se corrixen e explican na aula: 
poñerase unha nota negativa a aqueles alumnos ou alumnas que os traigan sen facer. 

 A participación activa nas clases orais, (diálogos, presentación de traballos orais, etc.). A 
presentación destes traballos de produción oral será avaliado dentro do apartado de Speaking 
(20% en total). 
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 A actitude positiva e activa de cara á materia(uso da lingua inglesa na clase, respecto pola 
cultura, hábitos e costumes dos países de fala inglesa) e de respecto de cara aos compañeiros 
e os profesores.  

 
A avaliación será continua, o que significa que se terá en conta o progreso do alumno ao longo do curso. 
A nota final reflictirá todos e cada un dos aspectos tratados durante o curso escolar, así como os 
resultados de cada avaliación, incentivando o traballo persoal e a progresión nos coñecementos e nas 
actitudes do alumno con respecto a súa aprendizaxe. 
 

b) Instrumentos de avaliación. 
 
O docente dispón dos seguintes instrumentos para levar a cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe 
do alumnado: 

 Os criterios de avaliación definidos polo currículo. 
 Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos por el currículo. 
 As probas orais (probas de Comprensión (Listening) e Producion Oral (Speaking). 
 As probas escritas (probas de Comprensión (Reading) e Produción Escrita (Writing) 
 As probas escritas sobre o coñecemento da lingua: gramática e vocabulario, con distintos 

tipos de preguntas: tipo test, completar, reescribir, emparellar, unir imaxes e palabras, etc. 
 As rúbricas para a avaluación das destrezas comunicativas de produción oral e escrita, 

queconstitúen unha guía para a corrección obxectiva destas probas, que pola súa natureza 
poderían prestarse a subxectividade.  

 O caderno do profesoronde se recollerán, non só as tarefas recollidas de traballos feitos en 
casa ou na aula (redacións, exercicios, etc.) senón tamén a valoración do comportamento e 
actitude do alumno: valorarase positivamente que o alumno amose ganas de aprender 
(participando nas actividades orais, ofrecéndose voluntario para facer as distintas tarefas, etc.), 
que o seu comportamento sexa o adecuado e que participe activamente nas actividades da aula 
(traballos por parellas, en grupos, diálogos, presentación de proxectos, debates, corrección de 
exercicios, etc.) e a asistencia e aproveitamento da obra de teatro. 

 

Criterios de avaliación.Criterios de cualificación e promoción. 
 

a) Criterios de avaliación. 
 
Os criterios de avaliación correspóndense, por unha banda, cos cinco bloques dos contidos 
(comprensión e produción de textos orais; comprensión e produción de textos escritos e coñecemento 
da lingua e consciencia plurilingüe e multicultural), e por outra, cos estándares de aprendizaxe que se 
deben avaliar. No cadro seguinte, enuméranse facendo referencia ao bloque de contidos que están 
avaliando. 
 

1. Bloque 1: Comprensión de textos orais: 
 

1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: 
anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non 
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verbais e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto. 

1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta, nun rexistro estándar formal, e que versen sobre asuntos 
cotiáns e situacións habituais escolares e da familia ou do propio campo de interese, sempre 
que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a escoitar o dito. 

1.3. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en conversas sinxelas, reais 
ou simuladas, qeu se refiran a necesidades prácticas ou materiais, gustos ou sensacións 
físicas moi básicas, expresadas pausadamente e con boa articulación, e que se poidan 
esocitar de novo ou soclicitar que se repita ou se reformule o dito. 

1.4. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto social e as normas de cortesía máis 
sinxelas e comúns para a súa idade, e as utilizadas máis habitualmente para iniciar e 
terminar o discurso. 

1.5. Comprender o sentido xeral e a información esencial predecible de textos audiovisuais 
sinxelos, articulados pausadamente e con claridade, e con apoio de imaxes moi redundantes. 

 
2. Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 
2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia 

polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 
2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas 

ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande 
medida da actuación do interlocutor. 

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

2.4. Producir textos breves e comprensibles en conversas cara a cara, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha lingual¡xe sinxela, nos que se dá, se solicita e intercambia información básica 
sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou 
educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifican brevemente e de xeito 
básico os motivos de determinadas accións e plans sinxelos, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentesa as pausas e a reformulación para organizar 
o discurso e seleccionar exprsións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces 
que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar adecuadamente 
o seu texto. 

2.5. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o suficientemente axustados ao contexto e 
á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversaciconais básicos máis frecuentes). 

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

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

 
3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 
3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de 

elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia de 
significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que 
xa coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións (por exemplo, indicacións 
para chegar a un lugar, frecuencia da dose dun medicamento, manexo elemental de aparellos 
coñecidos, etc.) 

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

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

3.5. Identificar información perosal básica (descrición física, data e lugar de nacemento, idade e 
sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, 
presentada ou solicitada en cartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

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

 
 
 

4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

4.1. Aplicar estratexias adecauadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple 
(por exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de 
texto, identificando as ideas pertinentes e necesarias, cunh idea principal en cada parágrafo, 
etc.) 

4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara 
sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos máis básicos de cohesión e de coherencia e as convencións 
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de 
expresións e estruturas básicas e sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa iodade e o 
seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a partir dunha 
información moi sinxela e predicible. 

4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. 
4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
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4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá, 
empregando palabras e expresións moi básicas de uso habitual, de encabezacmento e 
despedida, e frases e oracións simples illadas e enlazadas con conectores elementais. 

4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte 
impreso ou dixital. 

 
5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 

 
5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronunciación 

polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións. 
5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, etc.), ás condicións de vida, as relacións interpersoais (entre homes e 
mulleres, no traballo, no instituto, etc.), ao comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz e contacto visual) e ás convencións sociais (costumes e tradicións). 

5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada 
do texto oral e escrito. 

5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis visibles 
dos países anglófonos e da propia cultura, e coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas. 

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

5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que 
coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha 
competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que proporciona 
ser unha persoa plurilingüe. 

5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e os patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas 
gramaticais e modelos de oracións e frases dentro dun repertorio básico memorizado. 

5.8. Comprender e utilizar o repertorio léxico oral básico suficiente para comunicar información, 
contidos elementais doutras materias do currículo e opinións breves, simples e directas en 
situacións habituais e cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

5.9. Particiapar 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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b) Criterios de cualificación e promoción. 
 

  
Exames escritos   

 
Exames Orais  

Traballo 
de 

clase/casa 
e libro de 

lectura  
 
 

 Writing Reading Grammar & 
Vocabulary 

Speaking  Listening  
10%* 

 100 20% 15% 30% 15%   10% 
       10 2/10 1’5/10 3/10 1,5/10 1/10 1/10 

 
*Traballo de clase/casa e libro de lectura. Especificacións. 
 
Co fin de fomentar o traballo na aula e na casa todos/as os/as alumnos/as  para acadar o 10% (1 
punto), poderán presentar exercicios voluntarios (un máximo de 5), cada un sumará 0,1 puntos. 
Pola contra, de cada vez que o/a alumno/a non traia os deberes feitos, esqueza o material 
didáctico propio da materia ou amose un comportamento disruptivo ou pasivo na aula, 
restaraselle 0.1 puntos. O libro de lectura será avaliado co 5 % restante. 
No caso que o profesor/a considere oportuno realizar unha proba de grammar e vocabulary a 
metade do trimestre , esta proba tería o valor do 10% dentro do 30% deste apartado. 
 

c) Convocatoria Extraordinaria 
 
Na convocatoria extraordinaria os criterios de cualificación e promoción variarán debido ao tempo 
do que dispoñen os alumnos. Dado que non haberá probas orais (Listening e Speaking) estes 
criterios  serán os seguintes: 

  
Exames escritos   

 Writing Reading Grammar & 
Vocabulary 

100 30% 20% 50% 
       10 3/10 2/10 5/10 

 
 

d) Criterios de correción e outros criterios. 
 

1. Tódalas probas escritas especificarán claramente o valor numérico de cada pregunta, así como 
as indicacións pertinentes que os alumnos deben seguir para responder correctamente a cada 
cuestión;  ademais, os profesores utilizarán unhas rúbricas ou indicadores de correción para 
avaliar as probas de produción oral (Speaking) e produción escrita (Writing), que serán 
coñecidas polos alumnos e alumnas (descritos no apartado h). 

 
2.   O bloque de comprensión escrita (Reading) consta de dúas partes: un texto e o libro de lectura.  

 
3. No apartado de Speaking (20%),  a nota poderá ser o resultado da observación do traballo na 

aula ou dunha proba específica realizada a tal efecto. 
 

4. Nas probas de comprensión oral (Listening), as preguntas tipo test contestadas erróneamente 
avaliaranse cunha penalización negativa do 50% do valor da pregunta. Non obstante, non se 
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penalizará cando a pregunta quede sen contestar. Trátase de disuadir ao alumno/a de que 
conteste ao chou. 

 
 
5. A avaliación continua  e a progresión do alumno/a ao longo do curso será o que determine as 

cualificacións  finais.  Neste senso,  
 

e) Cualificación da Avaliación e cualificación final: 
 
 

1. As cualificacións consignadas nas actas e nos boletíns aparecerán cun valor numérico (de 1 a 
10). 

2. A cualificación final será o resultado do seguinte cálculo: 
 
1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación Nota Final 
15% 25% 60% 100% 
 

3. Aqueles alumnos/as que acaden entre 1 e 4’9 puntos de nota global terán a materia 
suspensa. Segundo a normativa vixente, Decreto 126/2008 do 19 de xuño  e Decreto 86/2015 
do 25 de xuño, o cálculo de nota media establece o redondeo de cualificacións numéricas 
como a aproximación á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. 

4. Aqueles alumnos/as que acaden entre 5 e 10 puntos na nota global terán a materia 
aprobada. 

5. No mes de setembro, poñerase a cualificación de NP (Non Presentado/a) a aqueles 
alumnos/as que non se presenten a esta proba extraordinaria.  

 
f) Rúbricas para as probas de produción oral e escrita (ver apartado a) 

 
PRODUCIÓN ORAL: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (10 PUNTOS) 

a) USO ADECUADO DO VOCABULARIO RELACIONADO CO TEMA  (máximo: 3 puntos) 
 Utiliza un vocabulario rico e amplo, relacionado co tema do que está a falar; sabe axustar o vocabulario a un rexistro 

máis ou menos formal según a situación. É quen de reformular a mensaxe utilizando outras expresións parecidas ou 
explicando o que quere dicir doutro xeito. Fala sempre en inglés. (3 puntos) 

 Utiliza bastante vocabulario. Case sempre sabe axustar as palabras utilizadas ao rexistro que necesita. Intenta 
reformular a mensaxe utilizando outras expresións parecidas ou tratando de explicarse doutro xeito, e axudándose 
de linguaxe non verbal. Fala sempre en inglés. (2 puntos) 

 Non ten un vocabulario moi amplo e repite as mesmas palabras varias veces; non distingue entre rexistro formao ou 
informal. Non é capaz de expresar a mensaxe doutro xeito nin de pedir axuda. Mezcla frases ou palabras en galego/ 
castelán ou as inventa. (1 punto)  

 Apenas controla o vocabulario básico relacionado co tema. Fala continuamente en galego/castellan e inventa as 
palabras. (0 puntos) 

b) FLUIDEZ NO USO DA LINGUA (COMPRENSIBILIDADE, PRONUNCIACIÓN E ENTOACIÓN) (máximo 3 puntos) 
 Fala todo o tempo en ingles, de xeito fluido e comprensible, sen erros de pronunciación que afecten á comprensión. 

Boa entoación. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con coherencia. (3 puntos) 
 Fala todo o tempo en inglés, de xeito máis ou menos fluido, pero ás veces os erros na pronunciación afectan á 

comprensión. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con máis ou menos coherencia, pero utilizando só 
frases sinxelas. (2 puntos) 

 Mezcla o inglés co galego ou o castelán. É difícil de comprender a causa dos múltiples erros ou pola mala 
pronunciación, ou porque fala pouco. Apenas desenvolve as súas ideas. (1 punto) 

 Fala prácticamente en galego ou castelán ou inventa moitas palabras. Comete un montón de erros e a súa 
pronunciación impide a comprensión; ou fala moi pouco ou case nada. (0 puntos) 

c) USO CORRECTO DAS ESTRUTURAS GRAMATICAIS (máximo 3 puntos) 
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 Usa de xeito correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas. Apenas comete erros de importancia (uso 
adecuado dos tempos verbais, concordancia entre suxeito e verbo, preposicións, etc.) (3 puntos) 

 Usa dun xeito máis ou menos correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas, aínda que amosa algunha 
incoherencia e comete algún erro grave (uso adecuado dos tempos verbais, concordancia entre suxeito e verbo, 
preposicións, etc.) (2 puntos) 

 Usa dun xeito inadecuado as formas morfolóxicas e sintácticas e non controla as estruturas gramaticais. Os erros 
graves son frecuentes ou dominan o discurso; apenas fala ou queda en silencio (1 punto) 

 Non é quen de usar mínimamente as formas morfolóxicas e sintácticas porque descoñece as estruturas gramaticais 
básicas. Non hai nada que avaliar. (0 puntos)  

d) VALORACIÓN GLOBAL (segue as indicacións; contido máis ou menos rico e interesante; grao de risco) 
(máximo: 1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa e non deixa ningún punto sen tocar; o  contido é interesante e non repite ideas; trata 
dinstintos puntos sobre o mesmo tema. (1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa, pero esquece algún dos puntos;  o contido é interesante pero repite as ideas e non se 
arrisca moito. (0’5 puntos) 

 Non segue as indicacións da tarefa; o contido é pouco ou nada interesante: repite varias veces a mesma idea e non se 
arrisca nada porque prácticamente non di nada. (0 puntos) 

PRODUCIÓN ESCRITA: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (10 PUNTOS (traballos clase)/20 PUNTOS (examen) 

a) Contido e cumprimento da tarefa (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20)  
 O estudante segue as indicacións dadas para o cumprimento da tarefa e axústase á extensión requerida (número 

máximo e mínimo de palabras). O contido correspóndese coa tarefa solicitada. 
 O texto compréndese sen dificultade e é suficientemente rico en contido (desenvolve máis dunha idea e da exemplos 

sobre o tema), non hai repetición de ideas e arríscase a escribir algo máis persoal, sen seguir o modelo (se é que se 
proporciona) ao pé da letra. 

b) Organización, estrutura e rexistro. Presentación. (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20) 
 O texto é coherente; as ideas están ben estruturadas e organizadas en parágrafos (introdución, desenvolvemento da 

idea e conclusión). 
 Utiliza un rexistro e un formato adecuado. 
 A versión final do texto está presentada con letra clara e limpo, sen tachaduras; deixa marxes e os parágrafos están 

claramente diferenciados.  
 Pon título ao texto e non esquece o seu nome. 
c) Corrección lingüística (4 puntos de 10 ou 8 puntos de 20) 
 Boa ortografía e puntuación. 
 Uso correcto das estruturas gramaticais e sintácticas correspondentes ao seu nivel (orden de palabras; 

concordancias de xénero, número, persoa; uso correcto dos tempos verbais; concordancia temporal; concordancia 
pronominal; oracións interrogativas e negativas; etc.) 

d) Riqueza lingüística (3 puntos de 10 ou 6 puntos de 20) 
 Usa un rexistro de vocabulario amplo relacionado co tema do que está a escribir, empleando sinónimos para evitar a 

repetición innecesaria de palabras. 
 Usa os conectores con corrección para engadir ideas, expresar contraste, causa, consecuencia, etc., según o seu nivel 

educativo. 

 

2º CURSO DE ESO 

Contidos. 
 

1. Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 

1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: 
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 Uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto. 

 Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 
 Identificación de palabras clave.  
 Adaptación da escoita á súa finalidade: comprensión global ou específica da información. 
 Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos. 
 Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece. 

 
1.2. Atitudes cara a comprensión 
 Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 
 Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando 

repetición ou reformulación do dito. 
 

1.3. Estratexias de comprensión: 
 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 
 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais e 

detalles relevantes). 
 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión dos 

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
2. Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 
2.1. Estratexias de produción: 

 
2.1.1. Planificación 

 Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da interacción. 
 Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, escollendo os expoñentes 

lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa.  
 

2.1.2. Execución 
 Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 
 Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 
 Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 
Lingüísticos 
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 Modificación de palabras de significado parecido. 
 Definición ou parafraseo  dun termo ou unha expresión. 
 Petición de axuda ou clarificación. 

Paralingüísticos  
 Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaren o 

significado. 
 Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas e 

contacto visual ou corporal). 
 Uso de elementos cuasiléxicos de valor comunicativo(hum, puah, etc.). 
 Uso de elementos prosódicos sinxelos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos 

marcadores discursivos para indicarlle ao destinatario ou oínte aspartes do discurso que 
deben ser cointerpretadas. 

 
2.2. Actitudes cara a produción oral. 

 
 Actitude de respecto cara a si mesmo/ e cara ás demais persoas para comprender e facerse 

comprender. 
 Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación 

propia da súa idade e do seu nivel escolar. 
 Uso básico da quenda de palabra, con indicadores sinxelos de que se quere falar e de 

recoñecemento do desexo de falar das demais persoas. 
 

3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
 

3.1. Estratexias de comprensión 
 

 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 
 Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), adaptando a 

comprensión ao mesmo.  
 Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 

intensa ou extensiva). 
 Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), adaptando a 

comprensión a el.  
 Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral, 

información esencial e puntos principais). 
 Formulación de hipótesis sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipótese sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
 Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do 

contido e da estrutura do texto. 
 
 

4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

4.1. Estratexias de producion 
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4.1.1. Planificación 
 

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

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

 
4.1.2. 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 idea global. 
 Expresión da mensaxe con claridade,  axustándose aos modelos e 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 e temáticos dispoñibles.  

 Recurso aos coñecementos previos. 
 

4.1.3. Revisión. 
 

 Identificación de problemas, erros e repeticións. 
 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 
 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.) 
 Reescritura definitiva. 

 
4.2. Características textuais 
 Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia e cohesión propios do seu nivel 

escolar.  
 

5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
 

5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
 

 Sons e fonemas vocálicos. 
 Sons e fonemas consoánticos e as súas agrupacións. 
  Procesos fonolóxicos básicos.  
 Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

 
5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
 
 Uso das normas básicas de ortografía dapalabra. 
 Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 
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5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos. 

 
 Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas,de normas de cortesía e de rexistros 

informais e estándar, así como da linguaxe non verbal máis habitual. 
 Achegamento a algúns aspectos culturais visibles próximos aos seus intereses (música, lecer, 

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

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

 
5.4. Plurilingüismo. 

 
 Recoñecemento da realidade plurilingüe do propio contorno. 
 Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a 

aprendizaxe, e da lingua estranxeira, para lograr unha competencia comunicativa integrada. 
 Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 
5.5. Funcións comunicativas 

 
 Iniciación e mantemento de relacións personais e sociais. 
 Descrición de cualidades físicas e abstractas básicas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 
 Narración de acontecementos pasados puntuais y habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión básica de sucesos futuros. 
 Petición e ofrecemento de información, indicacións, expresión sinxela de opinións, consellos, 

advertencias e avisos. 
 Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida. 
 Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición. 
 Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a 

confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios.  
 Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica de condicións e hipóteses. 
 Establecemento e mantemento básicos da comunicación e organización elemental do 

discurso. 
 

5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común (produción e comprensión) relativo a: 
 

 Identificación persoal elemental. 
 Vivenda, fogar e contexto. 
 Actividades da vida diara. 
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 Familia e amizades. 
 Traballo, tempo libre, lecer e deporte. Vacacións. 
 Saúde e coidados físicos. 
 Educación e estudo. 
 Compras. 
 Alimentación e restauración. 
 Transporte. 
 Lingua e comunicación. 
 Ambiente, clima e ámbito natural. 
 Tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Ambiente, clima e ámbtio natural. 
 Tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Expresións fixas; enunciados fraseolóxicos máis habituais (saúdos, despedidas, preguntas 

por preferencias e expresión sixela de opinións). 
 Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 

 
5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da Lingua Inglesa: 
 Expresión de relacións lóxicas:  

 Conxunción (and, too, also) 
 Disxunción (or) 
 Oposición (but) 
 Causa (because(of); due to) 
 Finalidade (to+ infinitive; for) 
 Comparación (as/not so ... as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest) 
 Resultado: (so...) 
 Condición (if; unless). 

 Relacións temporais (as soon as; while) 
 Afirmación (Affirmative sentences;Tags); Negación (Negative sentences with not, never, non 

(Noun, e.g. never mind, not to worry), nobody, nothing, etc.; Negative tags); Interrogación (Wh- 
questions; Auxiliary Questions; tags); Exclamación (What + noun phrase- What a wonderful 
day!; How + adjective – How beautiful! ; Exclamatory sentences and phrases: Well, that’s a 
surprise! Fine! Great!, etc.) 

 Expresión do tempo:  
 Pasado (past simple and continuous; present perfect). 
 Presente (present simple and continuous) 
 Futuro (going to; will; present simple and continuous + Adverb) 

 Expresión de aspecto: 
 Puntual (simple tenses) 
 Durativo (present and past simple/perfect; future continuous) 
 Habitual (simple tenses + frequency adverbs; used to) 
 Incoativo (start + V-ing) 
 Terminativo (stop + V-ing) 

 Expresión da modalidade: 
 Factualidade (declarative sentences) 
 Capacidade (can; be able to) 
 Posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps) 
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 Necesidade (must, need, have(got)to) 
 Obriga (must, have(got)to; imperative) 
 Permiso (could, allow) 
 Intención (present continuous) 

 Expresión da existencia (There is/are; There was/were; There will be; There has been). 
 Expresión da entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (personal, 

possessive, relative, reflexive/emphatic); determiners (a/an, the, some, any, no),  a calidade 
(good/bad at; rather (tired)).  

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numbers. Quantity ((a) 
few/little; a lot (of), much, many;  all; the most; both; none). Degree: e.g. really; quite; so; a 
little) 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement) 

 Expresión do tempo (points(e.g. five to (ten)); divisions (e.g. months, seasons, years, 
centuries), and  indications (ago, early, late) of estate; duration (from ... to; during; until; 
since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (often, usually, every, ...) 

 Expresión de modo (Adverbs and phrases of manner: easily; by post; by car) 
 

Temporalización dos contidos e adecuación dos mesmos ás unidades didácticas. 
 

Os contidos descritos no punto anterior están secuenciados nas 9 unidades didácticas que se 
corresponden co libro de texto para o presente curso: New English File 2  (Student’s Book and 
Workbook). (Editorial Burlington -2016). 
 
As unidades didácticas distribuiranse nos tres períodos de avaliación do seguinte xeito: 
 
 

1ª Avaliación  
(setembro- decembro) 

2ª Avaliación  
(xaneiro - marzo) 

3ª Avaliación  
(abril - xuño) 

 Welcome Unit (repaso) 
 Unit 1 
 Unit 2 
 Unit 3 

 Unit 4 
 Unit 5 
 Unit 6 

 

 Unit 7 
 Unit 8 
 Unit 9 

 
 

 Adecuación dos contidos ás unidades didácticas do libro de texto: 
 

1ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

SETEMBRO - OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 

DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

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

Listening 
 Comprensión oral dunha conversación sobre un tour a un museo. 

 Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversación. 

 Did you know?: Ler mensaxes cifradas con axuda dun espello. 

1,2,3,4,5,6,7 
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Everyday English: Talking about Activities. Announcements 
 Recordo do vocabulario e expresións típicas das conversacións sobre rutinas e 

actividades de tempo libre. 

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

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

 Describir imaxes sobre actividades extraescolares. 

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

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

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Intercambio de información sobre as rutinas diarias. 

 English in Use: Expresións de intercambio de información. 

Speaking 
 Intercambio de información sobre cantidades. 

 English in Use: Expresar opinión. 

Speaking 
 Práctica oral para describir unha imaxe. 

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

 Did you Know?: agreeing and disagreeing. 

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

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura de textos sobre colexios. 

 Actividades de compresión lectora sobre o texto. 

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

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

 IC: Board Sports, comprensión oral dun vídeo sobre deportes. 

Extra Reading: Inventions at School 
 Comprensión de esquemas temporais sobre a invención de obxectos que se usan na 

escola. 

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

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

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

B4.1-B4.2 

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

imaxe. 

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

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 O colexio. 

 As materias e os horarios. 

Vocabulary 

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

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

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

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

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

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

many. 

 Exercicios para practicar a gramática aprendida. 

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

 English in Use: Acentuación das palabras compostas. 

Focus on Functional Language 
 Repaso da linguaxe utilizada á hora de facer preguntas e contestar coas descricións de 

persoas. 

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

ao longo de toda a unidade. 

 

1ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 

NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 

DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Comprensión oral de diálogos sobre noticias. 

 Exercicios para demostrar que se comprenderon os diálogos. 

Listening 
 Comprensión oral da biografía de Sir Edmund Hillary. 

 Realización de diferentes exercicios para demostrar que se entendeu ben. 

 Word Power: get + adxectivo para mostrar cambio de estado. 

Everyday English: Making Recommendations. Extending Invitations 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas para recomendar libros e películas. 

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

 Communication Video: My favourite things. 

 Compresión escrita de tres críticas cinematográficas. 

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

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

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

1,2,3,4,5,6,7 
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 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre noticias. 

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

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a sobre rutinas no pasado. 

Speaking 
 Interacción oral co compañeiro/a intercambiando información sobre a biografía dun 

personaxe famoso. 

 English in Use: Asking for clarification. 

B3.1-B3.2 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: News como substantivo incontábel. 

 Did you know?: Información sobre escaladores que alcanzaron o cumio do Everest. 

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

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

 Culture video: Studio tours. 

Extra Reading: Photographing History 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a fotografía. 

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

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

B4.1-B4.2 

Writing 
 Getting ready to write: análise dunha biografía. 

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

 Preparación antes de escribir unha biografía. 

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Verbos das noticias. 

 Identificación de verbos típicos dos titulares. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes noticias e titulares. 

 Word Power:  verbos que son substantivos nos titulares. 

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

Vocabulary 
 Acontecementos da vida. 

 Comprensión escrita dun texto sobre personaxes famosos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Grammar 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Estrutura e usos de Past Simple. 

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

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

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

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

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

Focus on Functional Language 
 Repaso da linguaxe utilizada para describir cuartos. 

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

ao longo de toda a unidade. 

 

1ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

DECEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 

DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Un programa de televisión sobre as vacacións. 

 Exercicios para demostrar que se entendeu o contido. 

Listening 
 Comprensión oral de descricións de fotografías. 

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

Everyday English: Giving Directions. Getting information 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas para dar información sobre traxectos. 

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

 Communication Video: I’m Lost. 

 Comprensión escrita de e-mails de reservas de hoteis. 

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

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

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar lugares. 

 English in Use: a preposición in nas frases comparativas. 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para describir un hotel. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 English in Use: uso de expresións para obter máis información. 

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

dada. 

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura dun folleto turístico  sobre hoteis curiosos. 

 Comprensión da información clave do texto. 

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

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Culture: Tourism in 1800s 
 Compresión escrita dun texto sobre o turismo no século XIX. 

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

 Culture video: Getting around the City. 

Extra reading: Geographical World Records 
 Comprensión oral e escrita dun artigo sobre marcas xeográficas. 

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

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

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

B4.1-B4.2 

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

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

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Vocabulario relacionado coas vacacións. 

 Identificación de actividades nun texto escrito. 

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

Vocabulary 
 Accidentes xeográficos. 

 Comprensión e definición de diferentes accidentes xeográficos. 

 Word Power: nomes compostos de puntos cardinais. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

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

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

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

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

Focus on Functional Language 
 Repaso da linguaxe utilizada para falar de actividades e rutinas. 

1,2,3,4,5,6,7 
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Language Summary 
 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos 

ao longo de toda a unidade. 

 

2ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 

XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 

DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

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

 Exercicio de compresión do texto oral. 

Listening 
 Comprensión oral dunha entrevista radiofónica sobre Yupik. 

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

Everyday English: Describing Homes. Instructions 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas da descrición de lugares. 

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

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

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

 Communication Video: Where We Live. 

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

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

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

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Facer preguntas ao compañeiro relacionadas co tempo. 

 English in Use: Responder preguntas dando unha apreciación persoal. 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

 Interacción oral co compañeiro/a para comprar accións. 

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

Speaking 
 Interacción oral co compañeiro/a realizándolle unha entrevista persoal. 

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

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

B3.1-B3.2 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

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

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: Verbos en xerundio cando actúan de suxeito. 

Geography: Houses Around the World 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Comprensión oral dun texto sobre os distintos tipos de casa en todo o mundo. 

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

 Culture video: House or Home? 

Extra reading: Everyday Life of Animals  
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a vida dos animais salvaxes. 

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

 TASK: escribir sobre un animal salvaxe do teu país. 

B4.1-B4.2 

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

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

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 O tempo. 

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

 Comprensión e expresión oral sobre o tempo. 

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

 Word Power: adxectivos e substantivos relacionados co tempo. 

Vocabulary 
 A familia. 

 Comprensión e expresión oral sobre a familia. 

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

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Grammar 
 Os adverbios de modo. 

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

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

 English in Use: /iz/ en monosílabos. 

Focus on Functional Language 
 Repaso da linguaxe utilizada para describir cuartos. 

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

ao longo de toda a unidade. 

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

 

2ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL 
DE 
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REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Escoitar e comprender unha historia policial. 

 Realización de varios exercicios para a correcta comprensión do audio. 

Listening 
 Comprensión oral da descrición de tres casos xudiciais. 

 Realización de varios exercicios, para contestar a varias preguntas sobre casos 
xudiciais. 

Everyday English: Following Rules. Reporting Crimes 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas das normas de seguridade e conduta.  

 Práctica oral de conversacións relacionadas coas normas. 

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

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

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

 Communication Video: Signs and Crimes. 

 Compresión oral de tres crimes. 

 Relatar o crime contestando ás preguntas sobre o audio. 

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

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

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

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

 English in Use: uso de expresións frecuentes expresar dúbida. 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

Speaking 
 Role-play: Realizar un interrogatorio.  

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

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura dunha historia sobre un crime. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Word Power: entender palabras polo contexto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Science: A Police Investigation 
 Comprensión escrita dun texto sobre sobre a investigación policial. 

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

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

1,2,3,4,5,6,7 
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 Culture video:Sherlock Holmes. 

Extra reading: Famous Detectives 
 Compresión oral e escrita dun texto sobre tres detectives famosos. 

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

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

B4.1-B4.2 

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

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

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 O crime e as persoas relacionadas. 

 Identificación de diferentes tipos de crimes. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes verbos relacionados cos crimes. 

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

 English in Use: Crime como false friend. 

Vocabulary 
 O crime e as persoas relacionadas con el. 

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

Grammar 
 Diferenzas entre o pasado simple e o continuo. 

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

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

 English in Use: pronuncia dos verbos auxiliares. 

Focus on Functional Language 
 Repaso da linguaxe empregada, utilizando fórmulas para facer interrogatorios.  

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

ao longo de toda a unidade.  

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

 

2ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 

MARZO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 

DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Programa de radio sobre a contaminación dos medios de transporte. 

 Expresión escrita dos datos que se escoitaron anteriormente. 

Listening 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Comprensión oral dun diálogo sobre plans futuros. 

 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre animais. 

Everyday English: Getting Information. Using charts 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversacións, para pedir información 

sobre os horarios dos avións. 

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

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

 English in Use: uso de I’m afraid. 

 Communication Video: Going Places. 

 Comprensión dun gráfico. 

 Exercicios para a correcta compresión e interpretación un  gráfico. 

 English in Use: Relacionar información baseándose nun gráfico. 

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a sobre o futuro. 

 English in Use: expresións para indicar predicións. 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

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

 English in Use: Reaccionar ante unha información. 

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

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

B3.1-B3.2 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

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

 Word Power: consello para aprender sinónimos. 

Culture: Out Earth 
 Comprensión escrita dun texto sobre o Día da Terra. 

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

 Culture video: The Eurostar. 

Extra Reading: Tomorrow’s World 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre o mundo do futuro. 

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

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

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



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

80 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

B4.1-B4.2 

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

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

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 Os transportes. 

 Identificación de diferentes transportes para describilos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes transportes. 

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

Vocabulary 
 Verbos relacionados co ambiente e a súa conservación. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes verbos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Grammar 
 Uso, formación e diferenza do primeiro e segundo condicional. 

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

Pronunciation 
 Identificar e producir os sons consonánticos finais e entoar correctamente as frases 

compostas. 

 English in Use: a entoación nas oracións complexas. 

Focus on Functional Language 
 Repaso da linguaxe utilizada para falar de plans futuros.  

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

ao longo de toda a unidade.  

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

 

3ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 7 

ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 

DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Conversación sobre unha lista de desexos. 

 Realización de exercicios para demostrar que se entendeu o audio. 

Listening 
 Comprensión oral dunha conversación sobre unha persoa que está no libro Guinness 

das Marcas. 

 Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobre o audio. 

Everyday English: Doing a Survey. Online Posts 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas das enquisas. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coas enquisas sobre hábitos televisivos. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Interacción oral contestando a preguntas sobre hábitos televisivos. 

 Communication Video: TV Viewing.  

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

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

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar experiencias. 

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

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

 Práctica oral para falar sobre a duración dunha actividade. 

Speaking 
 Interacción oral co compañeiro/a sobre experiencias. 

 Presentación diante da experiencia  que describiu o compañeiro/a. 

 English in use: mostrar sorpresa ante unha información. 

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

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

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

B3.1-B3.2 

Reading 
 Lectura dun artigo sobre un circo especial en Colombia. 

 Comprensión da información clave do texto. 

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

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Culture: Social Media 
 Comprensión escrita dunha infografía sobre redes sociais. 

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

 Culture video: Watching TV. 

Extra reading: The Amish 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os costumes dos Amish. 

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

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

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

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

B4.1-B4.2 

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

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha review dun programa de 
televisión: orde de elementos na frase, adverbios e adxectivos. 

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

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

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

B5.1 - B 5.7 
Vocabulary 
  Experiencias. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Identificación de diferentes adxectivos e verbos relativos ás experiencias. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes experiencias. 

 Word Power: verb collocations. 

Vocabulary 
 Adxectivos de opinión. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos de opinión. 

 English in Use: Preposicións que van cos adxectivos. 

Grammar 
 Estrutura e usos de Present Perfect Simple. 

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

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

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

 English in Use: entoación das questions tags. 

Focus on Functional Language 
 Repaso da linguaxe utilizada para falar de futuros e experiencias. 

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

ao longo de toda a unidade.  

 

3ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 8 

MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 

DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Comprensión oral de monólogos sobre nutrición. 

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

Listening 
 Comprensión oral dun diálogo sobre proxectos escolares. 

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

Everyday English: Sharing Information. Texting 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas co intercambio de 

información. 

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

 Communication Video: Sports Resport. 

 Comprensión escrita de mensaxes de texto. 

 English in Use: escribir respostas ás mensaxes de texto. 

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

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

1,2,3,4,5,6,7 
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Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

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

 English in Use: Expresar incerteza. 

Speaking 
 Interacción oral co compañeiro/a para dar consello. 

 English in Use: either… or…  

B3.1-B3.2 

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

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Localización de catro países nun mapa. 

Sport: A Brave Friendship 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre un suceso nas olimpíadas de 1936. 

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

 Culture video: Great Olympic Moments. 

Extra reading: All About Sugar 
 Comprensión escrita dun texto sobre o azucre.  

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

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

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

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

B4.1-B4.2 

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

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

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

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
 A nutrición e o estado físico. 

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

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

Vocabulary 
 Fitness. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes exercicios. 

 Word power:  Homophones. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Grammar 
 Modals:  have to e need to. 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 
actividades.  

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

 Pronunciar a forma abreviada das negativas dos modais. 

 English in Use: practica dun trabalinguas. 

Focus on Functional Language 
 Repaso da linguaxe utilizada para de problemas típicos dos adolescentes.  

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

ao longo de toda a unidade.  

 

3ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 9 

MAIO - XUÑO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO 
MATERIAL 

DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.3 

Listening 
 Comprensión oral dun documental sobre adolescentes xaponeses. 

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

Listening 
 Comprensión oral dunha conversación nunha tenda. 

 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre o audio. 

Everyday English: Going shopping. Online Notices 
 Repaso do vocabulario e expresións típicas nunha tenda de roupa. 

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

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

 Communication Video: Shopping. 

 Compresión escrita de anuncios online. 

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

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

B2.1 – B2.3 

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar coas frases. 

 English in Use: Expresións de tempo pasado.  

Speaking 
 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a 

través da expresión oral. 

 Práctica oral para expresar opinións. 

 English in Use: Reaccionar ante unha información. 

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

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

B3.1-B3.2 Reading 1,2,3,4,5,6,7 
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 Lectura dun artigo de revista sobre a materia da administración do diñeiro nos colexios 
de Gran Bretaña. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: nomes compostos. 

Culture: Unusual Uniforms 
 Comprensión escrita dun texto sobre uniformes británicos. 

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

 Culture video: Fashion. 

Extra reading: Working Teenagers 
 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a lei británica e o traballo dos adolescentes. 

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

 TASK: realización dun póster sobre as leis do teu país e o traballo  dos adolescentes. 

B4.1-B4.2 

Writing 
 Getting ready to write: análise da estrutura dun texto descritivo. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto descritivo: adxectivos 
de opinión, cor e talla. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo sobre roupa, mediante a realización de 
varios exercicios. 

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

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

B5.1 - B 5.7 

Vocabulary 
  A moda. 

 Did you know?: Información curiosa sobre a creación de palabras novas na lingua 
inglesa. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado coa moda. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas coa roupa e os 
complementos. 

Vocabulary 
 Adxectivos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir persoas. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Grammar 
 Verb Patterns: uso de xerundios e infinitivos en oracións complexas. 

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

 English in Use: verbos que teñen indistintamente xerundio ou infinitivo como 
complemento.  

Pronunciation 
 A terminación -able e coidar a acentuación das sílabas. 

 English in Use: acentuación de palabras ás que se lles engaden sufixos ou prefixos. 

Focus on Functional Language 
 Repaso da linguaxe utilizada para falar de compras.  

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

1,2,3,4,5,6,7 
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ao longo de toda a unidade.  

 

MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – Interactive 
Student; 6 – Extra material; 7 – Outros 

 

Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
 
Os estudantes deberán acadar un 50% da cualificación en cada unha das probas correspondentes 
aos distintos bloques avaliados (Listening, Speaking, Reading, Writing, Grammar & Vocabulary), 
tendo en conta o peso que cada parte ten con respecto á cualificación global. 
 
Os contidos mínimos para 2º de ESO son so seguintes: 

 

1. Estratexias de comprensión: 
 

BLOQUE 1: Comprensión 
de textos orais 

BLOQUE 2: Produción de 
textos orais: expresión e 

interacción 

BLOQUE 3: 
comprensión de textos 

escritos 

BLOQUE 4: produción de 
textos escritos: 

expresión e interacción 
 Mobilización da 

información previa 
sobre tipo de tarefa e 
tema a través de 
distintas actividades. 

 Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao 
mesmo: indicacións, 
anuncios, mensaxes 
breves, conversas 
informais e cotiás, 
entrevistas personais, 
presentacións orais, 
ben doutros 
compañeiros ou o 
profesor, ou ben de 
medios audiovisuais 
(grabacións, vídeos, 
etc.)  

 Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes. 

 Reformulación de 
hipóteses sobre 
contenido e contexto. 

 

 Concebir e expresar 
a mensaxe con 
claridade e adecuar o 
texto ao destinatario, 
contexto e canle. 

 Expresar a mensaxe 
con claridade, 
coherencia, 
axustándose a cada 
tipo de texto: 
presentacións 
breves, conversas 
informais e cotiás, 
conversa formal ou 
entrevista 

 Reaxustar a tarefa á 
mensaxe ante as 
dificultades e 
recursos dispoñibles. 

 Apoiarse en 
coñecementos 
previos. 

 Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais. 

 Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea e 
tema. 

  Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo: instrucións 
de funcionamento 
de aparellos, 
indicacións para a 
realización de 
actividades, 
anuncios e material 
publicitario, 
correspondencia 
persoal en calquera 
formato, textos 
xornalísticos breves, 
textos de carácter 
informativo, en 
papel ou online, 
historias de fición 
breves. 

 Distinción de tipos 
de comprensión: 
sentido xeral, 
información 
esencial. 

 Mobilizar e coordinar 
as propias 
competencias 
xenerais e 
comunicativas. 

 Localizar e usar 
axeitadamente 
recursos lingüísticos 
ou temáticos. 

 Expresar a mensaxe 
axustándose aos 
modelos e fórmulas 
do tipo de texto: 
completa 
cuestionarios con 
información persoal; 
escribe comentarios, 
indicacións, notas ou 
anuncios  breves; 
escribe 
correspondencia 
persoal e informal. 

 Reaxustar a tarefa ou 
a mensaxe ante as 
dificultades e 
recursos dispoñibles.  

 Apoiarse en 
coñecementos 
previos. 
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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. 

 
2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

  
 Convencións sociais. 
 Normas de cortesía e rexistros. 
 Costumes, valores crenzas e actitudes. 
 Linguaxe non verbal. 

 
3. Funcións comunicativas (produción e comprensión oral e escrita: 

 
Descrición de: Expresión de: Narración de: 

 
 Obxectos 
 Imaxes  
 Actividades 
 Deportes  
 Persoas 
 lugares 
 Actividades 

de tempo 
libre 

 Sentementos 
 Relacións 

personais 

 Saúdos 
 Gusto ou 

preferencia 
 Comparacións 
 Consellos 
 Obriga / non 

obriga 
 Permiso 
 Probabilidade 
 Opinión 
 Condición 
 Intención 

 Modo 
 Temporalidade 
 Suxestións e 

recomendacións 
 Instrucións 
 Cantidades 
 Ventaxas e desventaxas 
 Reclamacións 
 Normas 
 Contraste, 

argumentación e 
adición 

 Acordo/ desacordo 
 

 
 Feitos 

presentes 
 Feitos futuros 
 Feitos pasados 

 

 
4. Estruturas sintácticas: 
 Pronomes personais suxeito e obxecto. 
 Indefinidos: some, any, no e compostos (+body; +thing;+where) 
 Cuantificadores: a lot, a little, a few, how much, how many, too much, too many, not enough 
 O adxectivo: Comparativos e superlativos  
 Adxectivos e adverbios de modo 
 Tempos verbais en afirmativa, negativa e interrogativa: presente simple, presente continuo; pasado 

simple; pasado continuo; futuro con will/ going to/ present continuous; present perfect (con for, since e 
how long?). 
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 Verbo like + -ing 
 Verbos Modais: Have to/ not have to; should/ shouldn’t; can/ can’t; must/ mustn’t; might 
 Condicionais de 1º e 2º tipo. 
 Cláusulas de tempo futuro. 
 A voz pasiva en presente e pasado (afirmativa, negativa e interrogativa), uso de by nas oracións pasivas e 

contraste coas oracións activas. 
 Identificación dos pronomes de relativos who, which e that 

 
5. Léxico de. uso común (recepción e produción oral e escrita) 
 Obxectos e información personais; a identidade (contrasinais, tarxetas de identidade, etc.) 
 Verbos relacionados con actividades de tempo libre; Deportes e actividades de aventura; Arte; cine e 

xéneros cinematográficos, a industria cinematográfica (traballos) 
 Roupa: prendas, estilo, material, etc. 
 Tarefas do fogar; A casa e o mobiliario 
 A cidade 
 O medio ambiente 
 A casa: mobiliario 
 Emocións 
 Relacións personais, sociais e familiares. 
 Collocations: have, do e make 

 
6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
 O acento nas preguntas e nas frases (Sentence stress) 
 A pronunciación de –ing /ɪŋ/. 
 A pronunciación de /ə/. 
 A pronunciación de –ture :/tʃə/. 
 A pronunciación de –gh: /f/ ou mudo 
 A pronunciación dos sonidos vocálicos /əʊ/ y /ɒ/. 
 A pronunciación de that /ðət/. 
 A pronunciación de would e wouldn’t. 
 A pronunciación de for e since. 
 Enlace de sons: linking 
 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Relación  coas competencias clave e cos 
obxectivos da etapa. Temporalización. Grao mínimo para superar cada bloque. Procedementos e 
instrumentos de avaliación. 
 
A Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable ven descrita no decreto en relación cos 
bloques de contidos, polo que nesta programación seguiremos o mesmo criterio, e, por medio dunha 
táboa, enumeraranse cada un dos estándares en relación con cada un dos bloques do apartado 6.3.1. 
 
Igualmente, farase referencia tanto ás competencias clave que se traballan durante o proceso de 
aprendizaxe como aos obxectivos xerais da etapa, así como a temporalización, o grao mínimo para 
superar cada bloque e os procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 
 
 

 
1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o 
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Estándares de 
Aprendizaxe 

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

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. 

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. 

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). 

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. 

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

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. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia Social e cívica (CSC) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

 Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras 
de maneira apropiada. 
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Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de comprensión oral que se especifican na 
táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 1 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de 
contidos: 10% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas de comprensión oral: entrevistas co profesor titular e a profesora 
de conversa e/ ou diálogos cos compañeiros sobre temas dados na clase, 
a partires dun guión proporcionado polo docente; audicións procedentes 
de medios audiovisuais, adecuados ao seu nivel educativo e sobre temas 
relacionados cos temas dados na clase. 

 Valoración da súa comprensión oral no traballo diario de clase: 
comprensión de mensaxes emitidos ben polo profesor titular, a profesora 
de conversa ou os seus compañeiros, no seu traballo en grupos ou ben 
das exposicións de proxectos realizadas por outros estudantes. 

 
 

 
BLOQUE 2: Produción de textos orais: expresión e interacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

91 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

seus compañeiros e das súas compañeiras. 
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. 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de expresión oral que se especifican na 
táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 2 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de 
contidos: 15% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas orais:  
 Presentación de proxectos a nivel individual ou en grupo sobre 

temas tratados na clase de conversa e utilizando ou non medios 
audiovisuais e dixitais. 

 Entrevista oral co profesor titular sobre temas dados na clase e a 
partir dun guión proporcionado polo docente. 

 Representación de diálogos por parellas ou en grupos. 
 Valoración da súa participación activa e diaria na clase: compartindo 

opinións, gustos, etc; respostando ás preguntas feitas polo profesor 
titular ou a profesora de conversa. 

 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 
 
 
 
 

 
1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de 

funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso 
común e coñecidos, e segue as instrucións básicas e predeicibles para a 
realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, do 
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Estándares de 
Aprendizaxe 

instituto, un lugar público ou unha zona de lecer). 
2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 

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

3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 
publicacións propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo. 

4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en 
narracións breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, 
dicionarios, catálogos, etc. 

5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas 
relativas á información persoal, etc.) de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese. 

6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para 
xente nova) de historias de ficción. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e 
exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a 
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 
persoas por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal 
ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os 
ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 
vaise concretando nas distintas actividades de comprensión escrita que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 3 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de 
contidos: 15% (proba de comprensión escrita) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 
 
 

 Traballo de clase e deberes: 
 Valoración da comprensión lectora dos enunciados das preguntas, 

as indicacións, as táboas de información, os textos tratados na clase, 
etc. así como da correcta lectura en voz alta dos mesmos. 
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Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Realización das tarefas de clase e deberes sobre textos sinxelos 
escritos procedentes do seu libro de texto ou doutros textos sinxelos 
proporcionados polo profesor/a, así como do libro de lectura. 

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dun texto sinxelo 
sobre temas relacionados co vocabulario e contidos de cada unidade 
didáctica.  

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dalgún capítulo ou 
sección do libro de lectura. 

 
BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 
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 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización  Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 
vaise concretando nas distintas actividades de produción escrita que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 4 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20% (proba de expresión escrita) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 
 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo na clase e deberes: 
 Exercicios de expresión escrita (conectores, orden de palabras, 

organización dun texto, etc.) 
 Presentación de redacións comenzadas na clase (presentación dun 

modelo, pautas, ideas, vocabulario, etc.) e rematadas na casa, 
valorando negativamente cando se teña a mínima certeza de que 
dito traballo non foi realizado en parte ou na súa totalidade polo 
alumno/ alumna. 

 Elaboración de esquemas sobre os temas explicados na clase, 
seguindo o modelo presentado polo profesor/a. 

 Proba escrita:  
 Exercicios sobre técnicas de expresión escrita: uso de conectores, 

orden de palabras, etc. 
 redacción dun texto ou/ e un diálogo máis ou menos complexo, 

relacionado cos modelos traballados na clase. 
 
 

 
BLOQUE 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 

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. 

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

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.). 

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. 
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aprendizaxe 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. 

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). 

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

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. 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Socia e Cívica (CSC) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos 
 
 
 

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

 Obxectivo (o): Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega 
como elemento fundamental ....  

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de cada unha das unidades didácticas 
esecificadas na táboa do punto 6.2.2. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 5 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
30% (proba escrita de gramática e vocabulario) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50%. 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo na casa e na aula: exercicios sobre o coñecemento da lingua: 
gramática, vocabulario, concienciación cultural e normas de convivencia, 
ben do libro de texto, de fotocopias proporcionadas polo docente ou tarefas 
de reforzo e extensión subidas á aula virtual. 

 Probas escritas de carácter formativo: tests de final de unidade que o 
profesor poderá recoller e avaliar como nota de clase. 

 Probas escritas de carácter sumativo: exame de gramática e vocabulario de 
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final de trimestre. 
 

Proceso de avaliación: Procedementos e instrumentos de avaliación. 

O proceso de avaliación é necesario no ensino por ser un instrumento efectivo de reflexión, orientativo 
tanto para o alumnado como para o profesor. Por iso, a avaliación non se pode restrinxir á cuantificación 
das habilidades, competencias e coñecementos senón que deberá atender ao funcionamento do proceso 
ensino-aprendizaxe no seu conxunto e terá en conta tódolos elementos que interveñen neste proceso. 
  
 
A avaliación no proceso de aprendizaxe do alumnado de 2º de ESO será continua, formativa e 
integradora: 
 
É unha avaliación continua porque está inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, e 
tamén é global dado que fai referencia ás competencias clave e aos obxectivos da etapa. 
 
Ao inicio do ano escolar levarase a cabo unha avaliación inicial dos alumnos e alumnas, co fin de 
adecuar a programación didáctica ás súas características e coñecementos, así como de proporcionar as 
necesarias medidas de reforzo e recuperación para aqueles estudantes que o necesiten. 
 
Asímesmo, esta avaliación continua terá un carácter formativo e orientador do proceso educativo e 
terá como referente os criterios da avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como 
están establecidos no decreto para cada curso de Educación Secundaria Obrigatoria na materia de 
Lingua Inglesa. 
 
Por último, a avaliación ten tamén un carácter sumativo, de xeito que a avaliación continua e formativa 
se poida reflectir nunha valoración final, ao remate do curso, que avalíe o grao de aprendizaxe 
adquirido. 
 
 

a) Procedementos de Avaliación. 
 
 Os procedementos de avaliación en 2º ESO serán os seguintes: 
 

 Exames orais e escritos (Avaliación inicial ou de diagnóstico,  avaliacións formativas, sumativas 
e pobas de autoavaliación) 

 Traballos orais feitos na aula, proxectos, presentacións, diálogos, interacción por parellas, etc. 
 Valoración positiva dos traballos feitos na casa, sempre e cando  se teña a certeza de que non 

foron feitos polo alumno ou alumna: exercicios de gramática, vocabulario, exercicios de lectura 
comprensiva, exercicios de redación (estes últimos serán recollidos polo profesor/a e serán 
correxidos seguindo as rúbricas que aparecen no apartado 6.1.6-b: Criterios de Cualificación e 
Promoción). 

 Actitude positiva de cara á materia de lingua inglesa e da cultura dos pobos anglófonos e 
participación activa nas clases, tanto a nivel oral como escrito. 

 Actitude de respecto aos compañeiros e aos profesores. 
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No que respecta aos exames, cabe distinguir entre as probas de carácter formativo (ao final de cada 
unidade, redaccións, representacións orais na clase, etc.) daquelas de carácter sumativo, ao final do 
trimestre e coincidindo coas avaliacións trimestrais e finais:  
o As probas de carácter formativo poderán ser realizadas polo docente, según o xulgue 

oportuno, coa fin de comprobar que os alumnos e alumnas comprenderon os contidos básicos; o 
profesor/a  de cada grupo advertirá aos alumnos de que as probas de repaso que teñen en cada 
unidade poderán facerse a criterio do docente, ao final de cada unidade ou despois de 
variasunidades e poderán ser corrixidas na aula ou recollidas polo profesor quen, neste caso, 
poñerá unha nota de clase a dita actividade: trátase de que o alumno ou alumna adquira o hábito 
de estudo diario; estas probas avaliarán básicamente os contidos gramaticais e de vocabulario e 
formarán parte das notas de clase, xunto coas redacións, os traballos e exposicións orais, etc. 

 
o As probas de carácter sumativo avaliarán as catro destrezas comunicativas de comprensión e 

expresión oral e escrita  (Reading, Writing, Listening e Speaking), ademais dos aspectos 
relacionados co coñecemento do funcionamento da lingua (Use of English e Vocabulary), polo 
que contarán das seguintes partes: 

  
 Probas de produción escrita (Writing): nas que se terá en conta a corrección lingüística (uso 

correcto das estruturas gramaticais e uso de vocabulario axeitado e conectores), a adecuación 
do tema ao escrito polo alumno, a estrutura e organización das ideas, a presentación, etc. (cfr. 
Rúbricas no apartado 6.1.6-b). A temática, xénero e formato das probas de produción escrita 
estarán relacionadas cos modelos traballados e correxidos na clase durante o período de 
avaliación.  

 Probas de comprensión lectora (Reading): nas que se medirá o grao de comprensión de 
textos similares aos feitos na aula así como a comprensión do libro de lectura, mediante tarefas 
de distinto grao de dificultade: identificación de personaxes, información verdadeira / falsa; 
recoñecemento de vocabulario e inferencia do significado a partir do contexto ou do tipo de 
palabra; relación entre fotos ou debuxos e información do texto; ordenar parágrafos; responder 
a preguntas sobre o texto, etc. 

 Probas de gramática e vocabulario (Use of English): medirase o coñecemento e uso axeitado 
das estruturas gramaticais, sintácticas, morfolóxicas así coma léxicas da lingua inglesa, tendo en 
conta os contidos mínimos presentados na programación, e segundo os modelos de exercicios 
feitos na aula: elexir a resposta correcta, completar espacios en branco con vocabulario dado, 
formación de oracións, transformacións, etc. 

 Probas de comprensión auditiva(Listening): avaliarán a capacidade dos alumnos para 
comprender o sentido global e específico de textos orais procedentes de medios de reprodución 
mecánicos (CD, videos, etc.) ou de interacción cos compañeiros ou o profesor,   mediante 
exercicios nos que terán que  respostar a preguntas, completar información, indicar se é 
verdadeiro ou falso, identificar aos falantes, etc., según os contidos desta programación. 

 Probas de produción oral(speaking): avaliarán a capacidade dos alumnos na comunicación 
oral, tendo en conta a pronunciación e a entoación correcta, segundo os contidos  desta 
programación. Trátase, sobre todo de que os alumnos sexan capaces de comunicarse e 
interactuar co interlocutor, utilizando estratexias lingüísticas ou non lingüísticas de 
comunicación (pedir que lle repitan algo que non entendeu, xestos, uso de expresións sinónimas, 
etc.) (Cfr. Rúbricas no apartado 6.3.6-b). 

 
 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

98 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

No que se refire ás actividades de aula, asistencia, participación e actitude, terase en conta o 
seguinte:  
 
 As actividades de clase relacionadas cos libros de lectura, onde demostren a súa 

comprensión do argumento e a súa capacidade para ler unha historia de xeito máis ou menos 
autónomo. 

 As actividades relacionadas cos recursos educativos utilizados na aula, tales como 
películas, traballos na páxina web, aula virtual e, en xeral, traballos ou proxectos relacionados 
cos temas dados na clase. 

 A asistencia a actividade complementaria do departamento: teatro, así como a actitude 
amosada durante as mesmas. 

 A corrección dos exercicios de deberes, que habitualmente se corrixen e explican na aula: 
poñerase unha nota negativa a aqueles alumnos ou alumnas que os traigan sen facer. 

 A participación activa nas clases orais, impartidas polo/a profesor/a (diálogos, presentación 
de traballos orais, etc.). A presentación destes traballos de produción oral será avaliado dentro 
do apartado de Speaking (20% en total).   

  A actitude positiva e activa de cara á materia (uso da lingua inglesa na clase, respecto pola 
cultura, hábitos e costumes dos países de fala inglesa) e de respecto de cara aos compañeiros 
e os profesores.  

 
A avaliación será continua, o que significa que se terá en conta o progreso do alumno ao longo do 
curso. A nota final reflictirá todos e cada un dos aspectos tratados durante o curso escolar, así como 
os resultados de cada avaliación, incentivando o traballo persoal e a progresión nos coñecementos e 
nas actitudes do alumno con respecto a súa aprendizaxe. 

 
b) Instrumentos de avaliación. 

O docente dispón dos seguintes instrumentos para levar a cabo a avaliación do proceso de 
aprendizaxe do alumnado: 

 Os criterios de avaliación definidos polo currículo. 
 Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos por el currículo. 
 As probas orais (probas de Comprensión (Listening) e Producion Oral (Speaking). 
 As probas escritas (probas de Comprensión (Reading) e Produción Escrita (Writing) 
 As probas escritas sobre o coñecemento da lingua: gramática e vocabulario, con distintos 

tipos de preguntas: tipo test, completar, reescribir, emparellar, unir imaxes e palabras, etc. 
 As rúbricas para a avaluación das destrezas comunicativas de produción oral e escrita, 

que constitúen unha guía para a corrección obxectiva destas probas, que pola súa natureza 
poderían prestarse a subxectividade.  

 O caderno do profesoronde se recollerán, non só as tarefas recollidas de traballos feitos en 
casa ou na aula (redacións, exercicios, etc.) senón tamén a valoración do comportamento e 
actitude do alumno: valorarase positivamente que o alumno amose ganas de aprender 
(participando nas actividades orais, ofrecéndose voluntario para facer as distintas tarefas, etc.), 
que o seu comportamento sexa o adecuado e que participe activamente nas actividades da aula 
(traballos por parellas, en grupos, diálogos, presentación de proxectos, debates, corrección de 
exercicios, etc.) e aquelas organizadas polo departamento (obra de teatro, viaxes, etc.). 
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Criterios de avaliación. Criterios de cualificación e promoción. 

 
a) Criterios de avaliación. 

 
Os criterios de avaliación correspóndense, por unha banda, cos cinco bloques dos contidos 
(comprensión e produción de textos orais; comprensión e produción de textos escritos e coñecemento 
da lingua e consciencia plurilingüe e multicultural), e por outra, cos estándares de aprendizaxe que se 
deben avaliar. No cadro seguinte, enuméranse facendo referencia ao bloque de contidos que están 
avaliando. 
 

1. Bloque 1: Comprensión de textos orais: 
 

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

1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamene e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario propio do nivel. 

1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis salientables en 
textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta, nun rexistro estándar, e que versen sobre asuntos cotiánsen 
situacións habituais escolares ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos 
ámbitos persoal, público e educativo, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

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

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

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

 
2. Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 
2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden 

descricións, narracións e explicacións breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia intelixible, 
utilizando conectores textuais e con dominio do vocabulario elemental, para lograr a 
finalidade da comunicación. 
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2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa cara a cara como por teléfono ou 
por outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que 
se dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas de importancia na vida 
cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou educativo propios da súa idade e do seu 
nivel escolar, e se xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de determinadas 
accións e de plans sinxelos, aínda que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a reformulación para organizar o discurso e para seleccionar 
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle repita o dito, e 
mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto.  

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

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

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

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

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

 
 
 

3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
 

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

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

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

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

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

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

 
4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

 
4.1. Aplicar estratexias adecauadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple 

(por exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de 
texto, identificando as ideas pertinentes e necesarias, cunha idea principal en cada 
parágrafo, etc.). 

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

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

4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal relativa a actividades 
diarias, intereses (deportes, música, etc.), gustos, etc. 

4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na que se dea 
información básica e es expresen gustos, sentimentos e opinións. 

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

 
 
 

5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
 

5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia 
polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións. 

5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas ortográficas básicas da 
palabra e da oración. 

5.3. Incorporar á produción do texto oral e 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. 
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5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles dos 
países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas do resto 
do alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto perante as diferenzas. 

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

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

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

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

 
b) Criterios de cualificación e promoción. 

 
  

Exames escritos   
 

Exames Orais  
Traballo 

de 
clase/casa 
e libro de 

lectura 
 

 Writing Reading Grammar & 
Vocabulary 

Speaking  Listening  
10%* 

 100 20% 15% 30% 15% 10% 
       10 2/10 1’5/10 3/10 3,5/10 1/10 1/10 

 
*Traballo de clase/casa e libro de lectura. Especificacións. 
 
Co fin de fomentar o traballo na aula e na casa todos/as os/as alumnos/as  para acadar o 10% (1 
punto), poderán presentar exercicios voluntarios (un máximo de 5), cada un sumará 0,1 puntos. 
Pola contra, de cada vez que o/a alumno/a non traia os deberes feitos, esqueza o material 
didáctico propio da materia ou amose un comportamento disruptivo ou pasivo na aula, 
restaraselle 0.1 puntos. O libro de lectura será avaliado co 5 % restante. 
No caso que o profesor/a considere oportuno realizar unha proba de grammar e vocabulary a 
metade do trimestre , esta proba tería o valor do 10% dentro do 30% deste apartado. 
 

c) Convocatoria Extraordinaria 
 
Na convocatoria extraordinaria os criterios de cualificación e promoción variarán debido ao tempo 
do que dispoñen os alumnos. Dado que non haberá probas orais (Listening e Speaking) estes 
criterios  serán os seguintes: 
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Exames escritos   

 Writing Reading Grammar & 
Vocabulary 

100 30% 20% 50% 
       10 3/10 2/10 5/10 

 
 

d) Criterios de correción e outros criterios. 
 

1. Tódalas probas escritas especificarán claramente o valor numérico de cada pregunta, así como 
as indicacións pertinentes que os alumnos deben seguir para responder correctamente a cada 
cuestión;  ademais, os profesores utilizarán unhas rúbricas ou indicadores de correción para 
avaliar as probas de produción oral (Speaking) e produción escrita (Writing), que serán 
coñecidas polos alumnos e alumnas (descritos no apartado h). 

 
2.   O bloque de comprensión escrita (Reading) consta de dúas partes: un texto e o libro de lectura.  

 
3. No apartado de Speaking (20%),  a nota poderá ser o resultado da observación do traballo na 

aula ou dunha proba específica realizada a tal efecto. 
 

4. Nas probas de comprensión oral (Listening), as preguntas tipo test contestadas erróneamente 
avaliaranse cunha penalización negativa do 50% do valor da pregunta. Non obstante, non se 
penalizará cando a pregunta quede sen contestar. Trátase de disuadir ao alumno/a de que 
conteste ao chou. 

 
 
5. A avaliación continua  e a progresión do alumno/a ao longo do curso será o que determine as 

cualificacións  finais.  Neste senso,  
 

e) Cualificación da Avaliación e cualificación final: 
 
 

1. As cualificacións consignadas nas actas e nos boletíns aparecerán cun valor numérico (de 1 a 
10). 

2. A cualificación final será o resultado do seguinte cálculo: 
 
1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación Nota Final 
15% 25% 60% 100% 
 

3. Aqueles alumnos/as que acaden entre 1 e 4’9 puntos de nota global terán a materia 
suspensa. Segundo a normativa vixente, Decreto 126/2008 do 19 de xuño  e Decreto 86/2015 
do 25 de xuño, o cálculo de nota media establece o redondeo de cualificacións numéricas 
como a aproximación á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. 

4. Aqueles alumnos/as que acaden entre 5 e 10 puntos na nota global terán a materia 
aprobada. 

5. No mes de setembro, poñerase a cualificación de NP (Non Presentado/a) a aqueles 
alumnos/as que non se presenten a esta proba extraordinaria.  
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f) Rúbricas para as probas de produción oral e escrita (ver apartado a) 
 

PRODUCIÓN ORAL: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (10 PUNTOS) 

 USO ADECUADO DO VOCABULARIO RELACIONADO CO TEMA  (máximo: 3 puntos) 
 Utiliza un vocabulario rico e amplo, relacionado co tema do que está a falar; sabe axustar o 

vocabulario a un rexistro máis ou menos formal según a situación. É quen de reformular a mensaxe 
utilizando outras expresións parecidas ou explicando o que quere dicir doutro xeito. Fala sempre en 
inglés. (3 puntos) 

 Utiliza bastante vocabulario. Case sempre sabe axustar as palabras utilizadas ao rexistro que 
necesita. Intenta reformular a mensaxe utilizando outras expresións parecidas ou tratando de 
explicarse doutro xeito, e axudándose de linguaxe non verbal. Fala sempre en inglés. (2 puntos) 

 Non ten un vocabulario moi amplo e repite as mesmas palabras varias veces; non distingue entre 
rexistro formao ou informal. Non é capaz de expresar a mensaxe doutro xeito nin de pedir axuda. 
Mezcla frases ou palabras en galego/ castelán ou as inventa. (1 punto)  

 Apenas controla o vocabulario básico relacionado co tema. Fala continuamente en galego/castellan e 
inventa as palabras. (0 puntos) 

 FLUIDEZ NO USO DA LINGUA (COMPRENSIBILIDADE, PRONUNCIACIÓN E ENTOACIÓN) 
(máximo 3 puntos) 

 Fala todo o tempo en ingles, de xeito fluido e comprensible, sen erros de pronunciación que afecten á 
comprensión. Boa entoación. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con coherencia. (3 
puntos) 

 Fala todo o tempo en inglés, de xeito máis ou menos fluido, pero ás veces os erros na pronunciación 
afectan á comprensión. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con máis ou menos 
coherencia, pero utilizando só frases sinxelas. (2 puntos) 

 Mezcla o inglés co galego ou o castelán. É difícil de comprender a causa dos múltiples erros ou pola 
mala pronunciación, ou porque fala pouco. Apenas desenvolve as súas ideas. (1 punto) 

 Fala prácticamente en galego ou castelán ou inventa moitas palabras. Comete un montón de erros e a 
súa pronunciación impide a comprensión; ou fala moi pouco ou case nada. (0 puntos) 

 

 USO CORRECTO DAS ESTRUTURAS GRAMATICAIS (máximo 3 puntos) 
 Usa de xeito correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas. Apenas comete erros de 

importancia (uso adecuado dos tempos verbais, concordancia entre suxeito e verbo, preposicións, 
etc.) (3 puntos) 

 Usa dun xeito máis ou menos correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas, aínda que 
amosa algunha incoherencia e comete algún erro grave (uso adecuado dos tempos verbais, 
concordancia entre suxeito e verbo, preposicións, etc.) (2 puntos) 

 Usa dun xeito inadecuado as formas morfolóxicas e sintácticas e non controla as estruturas 
gramaticais. Os erros graves son frecuentes ou dominan o discurso; apenas fala ou queda en silencio 
(1 punto) 

 Non é quen de usar mínimamente as formas morfolóxicas e sintácticas porque descoñece as 
estruturas gramaticais básicas. Non hai nada que avaliar. (0 puntos)  

 VALORACIÓN GLOBAL (segue as indicacións; contido máis ou menos rico e interesante; 
grao de risco) (máximo: 1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa e non deixa ningún punto sen tocar; o  contido é interesante e non 
repite ideas; trata dinstintos puntos sobre o mesmo tema. (1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa, pero esquece algún dos puntos;  o contido é interesante pero repite as 
ideas e non se arrisca moito. (0’5 puntos) 

 Non segue as indicacións da tarefa; o contido é pouco ou nada interesante: repite varias veces a 
mesma idea e non se arrisca nada porque prácticamente non di nada. (0 puntos) 

 
PRODUCIÓN ESCRITA: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (10 PUNTOS (traballos clase)/20 PUNTOS (examen) 
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a) Contido e cumprimento da tarefa (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20)  
 O estudante segue as indicacións dadas para o cumprimento da tarefa e axústase á extensión 

requerida (número máximo e mínimo de palabras). O contido correspóndese coa tarefa solicitada. 
 O texto compréndese sen dificultade e é suficientemente rico en contido (desenvolve máis dunha 

idea e da exemplos sobre o tema), non hai repetición de ideas e arríscase a escribir algo máis persoal, 
sen seguir o modelo (se é que se proporciona) ao pé da letra. 

b) Organización, estrutura e rexistro. Presentación. (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20) 
 O texto é coherente; as ideas están ben estruturadas e organizadas en parágrafos (introdución, 

desenvolvemento da idea e conclusión). 
 Utiliza un rexistro e un formato adecuado. 
 A versión final do texto está presentada con letra clara e limpo, sen tachaduras; deixa marxes e os 

parágrafos están claramente diferenciados.  
 Pon título ao texto e non esquece o seu nome. 
c) Corrección lingüística (4 puntos de 10 ou 8 puntos de 20) 
 Boa ortografía e puntuación. 
 Uso correcto das estruturas gramaticais e sintácticas correspondentes ao seu nivel (orden de 

palabras; concordancias de xénero, número, persoa; uso correcto dos tempos verbais; concordancia 
temporal; concordancia pronominal; oracións interrogativas e negativas; etc.) 

d) Riqueza lingüística (3 puntos de 10 ou 6 puntos de 20) 
 Usa un rexistro de vocabulario amplo relacionado co tema do que está a escribir, empleando 

sinónimos para evitar a repetición innecesaria de palabras. 

 Usa os conectores con corrección para engadir ideas, expresar contraste, causa, consecuencia, etc., 
según o seu nivel educativo. 

  

 

 

3º CURSO DE ESO 

Contidos. 
1. Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 
1.1. Uso de estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 
 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais e 

detalles relevantes). 
 Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
 Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica). 
 Inferencia do significado probable das palabras ou frases que descoñece. 

 
1.2. Atitudes cara a comprensión 

 Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 
 Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando 

repetición ou reformulación do ditto. 
 

2. Bloque 2. Produción de textos orais 
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2.1. Estratexias de produción: 

- Planificación: 
 Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da interacción. 
 Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura 

de discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

- Execución: 
 Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais, e a súa 

estrutura básica. 
 Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 
 Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta dela) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

 Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos. 
 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos: 
o Lingüísticos: 

 Modificación de palabras de significado parecido. 
 Definición ou paráfrase dun termo ou expresión. 
 Petición de axuda ou clarificación. 

o Paralingüísticos: 
 Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o 

significado. 
 Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor comunicativo. 
 Usar os elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos 

marcadores discursivos para indicarlle á persoa destinataria ou oínte as partes do 
discurso que deben ser cointerpretadas. 

 
2.2. Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación 

propia da súa idade e do seu nivel escolar. 
2.3. Uso da quenda de palabra con indicadores básicos e máis habituais de que se quere falar, e 

de recoñecemento do desexo de falar das demais persoas. 
2.4. Actitudes cara a produción oral: Actitude de respecto cara a si mesmo/ e cara ás demais 

persoas, para comprender e facerse comprender. 
 

3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
 
3.1. Estratexias de comprensión. 

 
 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 
 Identificación do tipo textual (narrativo, descritivo, argumentativo ou explicativo), 

adaptando a comprensión ao mesmo.  
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 Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensa ou extensiva). 

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

 Formulación de hipótesis sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do 

contido e da estrutura do texto. 
 

4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
4.1. Estratexias de produción: 

- Planificación: 
 Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas co fin de 

realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere 
dicir, etc.).  

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

- Execución: 
 Elaboración dun borrador. 
 Estruturación do contido do texto. 
 Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado ou idea global. 
 Expresión da mensaxe con claridade,  axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de 

texto.  
 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles.  

 Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 
“prefabricada”, etc.).  

- Revisión. 
 Identificación de problemas, erros e repeticións. 
 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 
 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.) 
 Reescritura definitiva. 

 
4.2. Características textuais. Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia, 

cohesión e adecuación, propios do seu nivel escolar. 
 

5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
 
5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
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 Sons e fonemas vocálicos. 
 Sons e fonemas consoánticos e as súas agrupacións. 
  Procesos fonolóxicos básicos.  
 Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

 
5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 
 Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
 Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 
 

5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos. 
 

 Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía dos rexistros máis 
habituais, e da linguaxe non verbal habitual propia da cultura estranxeira. 

 Achegamento a aspectos culturais visibles próximos aos seus intereses(música, traballo, 
lecer, deportes, produción escrita, lugares, poboación, etc.), e a costumes, valores e actitudes 
máis evidentes relacionados con aspectos e contextos propios da súa idade, a través de 
producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

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

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

 
5.4. Plurilingüismo. 

 
 Recoñecemento da realidade multilingüe do propio centro. 
 Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a 

aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha competencia comunicativa integrada. 
 Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingue. 

 
5.5. Funcións comunicativas. 

 
 Iniciación e mantemento de relacións personais e sociais. 
 Descrición de cualidades físicas y abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 
 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión básica de sucesos futuros. 
 Petición e ofrecemento de información, indicacións, 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. 
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 Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a 
confianza e a sorpresa, e os seus contrarios.  

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
 Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

 
5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

 
 Identificación persoal. 
 Vivenda, fogar e contexto. 
 Actividades da vida diara. 
 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. 
 Tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Expresións fixas; enunciados fraseolóxicos, saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e 

expresión de opinións. 
 Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 

 
5.7. Rutinas ou modelos de interacción básicos e habituais segundo o tipo de situación de 

comunicación, propia da súa idade e do seu nivel, ou modelos de interacción básicos e 
habituais segundo o tipo de situación de comunicación, propia da súa idade e nivel. 

 
5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias da Lingua Inglesa: 

 Expresión de relacións lóxicas:  
 Conxunción (and, too, also) 
 Disxunción (or) 
 Oposición (but) 
 Causa (because(of); due to) 
 Finalidade (to+ infinitive; for) 
 Comparación (as/not so + Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest) 
 Resultado: (so...) 
 Condición (If; unless) 

 Relacións temporais (as soon as; while) 
 Afirmación (Affirmative sentences;Tags); Negación (Negative sentences with not, never, non, 

no (no problem)nobody, nothing, etc.; Negative tags); Interrogación (Wh- questions; Auxiliary 
Questions; Wh- questions + prepositions (What is this for?); tags); Exclamación (What + noun 
phrase- What a wonderful day!; How + adjective – How beautiful! ; Exclamatory sentences and 
phrases: Well, that’s a surprise! Fine! Great!, etc.) 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

110 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

 Expresión do tempo:  
 Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect). 
 Presente (present simple and continuous) 
 Futuro (going to; will; present simple and continuous + Adverb) 

 Expresión de aspecto: 
 Puntual (simple tenses) 
 Durativo (present and past simple/perfect; future continuous) 
 Habitual (simple tenses + frequency adverbs; used to) 
 Incoativo (start + V-ing) 
 Terminativo (stop + V-ing) 

 Expresión da modalidade: 
 Factualidade (declarative sentences) 
 Capacidade (can; be able to) 
 Posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps) 
 Necesidade (must, need, have(got)to) 
 Obriga (must, have(got)to; imperative) 
 Permiso (could, allow) 
 Intención (present continuous) 

 Expresión da existencia (There is/are; There was/were; There will be; There has been). 
 Expresión da entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (personal, 

possessive, relative, reflexive/emphatic); determiners (a/an, the, some, any, no),  a calidade 
(good/bad at maths); rather tired.  

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: all (the), 
most, both, none. Degree: really, quite, so, a little) 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement) 

 Expresión do tempo (the time: hours, months, seasons, years, centuries; indications (ago, early, 
late) of estate; duration (from ... to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 
frequency (often, usually, every, ...) 

 Expresión de modo (Adverbs and phrases of manner: easily; by post; by car) 
 Collocations:Make and do 

 
 
 

Temporalización dos contidos e adecuación dos mesmos ás unidades didácticas. 
 

Os contidos descritos no punto anterior están secuenciados en 9 unidades didácticas, que se 
corresponden co libro de texto para o presente curso: Smart Planet 3 (Student’s Book and Workbook); 
Oxford University Press. 
As unidades didácticas distribuiranse nos tres períodos de avaliación do seguinte xeito: 
 

1ª Avaliación  
(setembro- decembro) 

2ª Avaliación  
(xaneiro - marzo) 

3ª Avaliación  
(abril - xuño) 

 Starter Unit 
 Unit 1 

 
 Unit 4 

 
 Unit 7 
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 Unit 2 
 Unit 3 

 Unit 5 
 Unit 6 

 Unit 8 
 Unit 9 

 
 Os contidos están diferenciados por bloques e por unidades; non obstante, as estratexias de 

comprensión e produción oral e escrita, dado que son as mesmas que se utilizan en cada unidade, 
aparecen especificadas na primeira táboa: 

 
BLOQUE 1: Comprensión 

de textos orais 
BLOQUE 2: Produción de 
textos orais (expresión e 

interacción) 

BLOQUE 3: Comprensión 
de textos escritos 

BLOQUE 4: Produción de 
textos escritos (expresión 

e interacción) 
 
 Mobilización da 

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. 

 
 Inferencia e 

formulación de 
hipóteses sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 
 Reformulación de 

hipóteses sobre 
contenido e contexto. 

 

 
Producir textos orais 
relacionados cos distintos 
temas das unidades, 
practicando as seguintes 
estratexias de produción 
oral: 
 
Planificación 
 
 Adecuar o texto ao 

destinatario, contexto 
e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura 
do discurso adecuados 
a cada caso. 

 
Execución 
 
 Expresar a mensaxe 

con claridade, 
coherencia, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose aos 
modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto. 

 
 Apoiarse  nos 

coñecementos previos 
e sacar o máximo 
partido deles. 

 
 Compensar as 

carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos (modificar 
palabras de significado 
parecido)e 
paralingüísticos ou 
paratextuais (sinalar 
obxectos, usar 
deícticos ou realizar 
accións que aclaren o 
significado) 

 
 Mobilización de 

información previa 
sobre tipo de tarefa e 
tema. 

 
  Identificación do tipo 

textual, adaptando a 
comprensión ao 
mesmo. 

 
 Identificación do tipo 

textual, adaptando a 
comprensión ao 
mesmo. 

 
 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. 

 
Producir textos escritos 
relacionados cos distintos 
temas de cada unidade, 
practicando as seguintes 
estratexias de produción 
escrita: 
 
Planificación 
 
 Mobilizar e coordinar 

as propias 
competencias xerais e 
comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a 
tarefa. 

 
Execución 
 
 Expresar a mensaxe 

con claridade 
axustándose aos 
modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto.  

 
 Apoiarse nos 

coñecementos previos 
e sacar o máximo 
partido deles. 
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O currículo básico para a etapa de Educación Secundaria para a área de Primeira Lingua Estranxeira 
estrutúrase en torno a catro bloques de actividades de lingua tal como describe o MCERL: 
 

1. Comprensión de textos orais. 
2. Produción de textos orais (expresión e interacción). 
3. Comprensión de textos escritos. 
4. Produción de textos escritos (expresión e interacción). 

 
Nestes catro grandes bloques organízanse os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
avaliables, así como os contidos do currículo, é dicir, o conxunto de coñecementos, habilidades, 
destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos e á adquisición de competencias.  
 
Os contidos da presente programación didáctica para TERCEIRO CURSO da ESO son os seguintes:  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 
1. Estratexias de comprensión  

 Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema.  

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a este.  

 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. 
 
2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  

 Identificación dos costumes, formas de vida, celebracións e festivais doutros países e 
comparación cos costumes, formas de vida, celebracións e festivais do país propio: EEUU, 
Canadá, Australia, Tailandia, India… 

 Respecto cara ás formas de vida, costumes e manifestacións culturais doutros países.  

 Identificación dos distintos modos de expresión artística: cine, teatro, cómic literatura, 
arquitectura. 

 Valoración dos documentais de natureza como ferramenta para potenciar o respecto ao medio 
ambiente. 

 Identificación de problemas medio ambientais: protección de especies animais en perigo de 
extinción, necesidade de reciclar. 

 Recoñecemento da relevancia social e económica que están alcanzando os centros comerciais 
(malls). 

 Valoración da importancia do aforro e control dos cartos. 

 Valoración dos eventos patrocinados como modo de obter fondos con fins sociais. 

 Identificación de modelos de comportamento para os adolescentes: persoas que realizan accións 
humanitarias ou de protección aos animais, persoas ás que admiran, historias de superación 
persoal…  

 Recoñecemento do potencial atlético que se está dando en diferentes países,  
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 Identificación da importancia da arqueoloxía e os achados arqueolóxicos como modo de estudar 
o pasado a través dos restos materiais e á vez preservalos para futuras xeracións. 

 Valoración do coñecemento cultural en xeral e de idiomas en particular, para descifrar códigos 
de comunicación como o dos xeroglíficos 

 Valoración da importancia de compartir as tarefas do fogar. 

 Respecto cara ás opinións, gustos e preferencias dos demais. 

 Valoración da importancia da tecnoloxía e das TIC no mundo actual. 

 Valoración da importancia do desenvolvemento das TIC, da robótica e da automoción. 

 Identificación da aula do futuro. 

 Valoración da importancia de lles dar as grazas aos demais. 

 Respecto ás opinións alleas en intercambios orais e debates de grupo. 

 Valoración do esforzo como modo de mellorar a traxectoria vital. 

 Coñecemento da importancia de previr lesións e accidentes dentro do fogar. 

 Importancia de seguir unha dieta sa e de previr infeccións alimentarias. 

 Identificación de intereses dos adolescentes: actividades, traballos, modelos de referencia… 

 Valoración do traballo de voluntariado. 

 Identificación das áreas funcionais da cidade. 

 Identificación de erros lingüísticos de carácter cultural. 

 Identificación de linguaxe formal e non formal. 

 Valoración da importancia actual de falar outras linguas, en especial inglés. 
 

3. Funcións comunicativas 

 Descrición de actividades. 

 Descrición de información persoal. 

 Comunicación interpersoal: correo electrónico, redes sociais, blog posts, folleto informativo, 
artigo de xornal, comunicación non verbal. 

 Petición de información. 

 Descrición de información sobre temas culturais. 

 Descrición de información sobre lugares. 

 Descrición de información sobre situacións difíciles.  

 Expresión da opinión.  

 Expresión de acordo e desacordo 

 Petición e formulación de consellos. 

 Petición e concesión de axuda. 

 Formulación de invitacións. 

 Expresión de sorpresa e incredulidade. 

 Formulación de expresións para dar apoio e seguridade a outro 

 Petición de desculpas e xustificación destas.  

 Comparación de diferentes puntos de vista. 

 Formulación de preguntas. 

4. Contidos sintáctico-discursivos 

 Present simple 

 Adverbios e expresións de frecuencia. 
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 Presente continuous 

 Present simple e presente continuous 

 Past simple: verbos regulares e irregulares 

 Used to 

 Past continuous 

 Past perfect 

 Past simple, past continuous e past perfect. 

 Should / shouldn’t 

 must / mustn’t 

 have to / don’t have to 

 be allowed to 

 Present perfect para referirse a un tempo pasado indefinido. 

 Present perfect: verbos irregulares 

 Present perfect con just 

 Present perfect: formulación de preguntas 

 Present perfect con still, already e yet. 

 For e since 

 Present perfect e simple past 

 be going to 

 Present continuous e present simple para falar en futuro. 

 Expresar cantidade: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much. 

 Expresar cantidade: too much, too many, enough, not enough. 

 Will, may e might 

 Future continuous 

 A primeira condicional 

 A segunda condicional: afirmativa e negativa 

 A segunda condicional: formulación de preguntas 

 Present simple passive 

 Past simple passive 

 O estilo indirecto: aseveracións. 

 O estilo indirecto: peticións, instrucións, ofrecementos e suxestións. 

5. Léxico oral de uso común (recepción) 

 Vocabulario relativo a condicións atmosféricas extremas: high winds, boiling, hail, etc. 

 Vocabulario relacionado coas necesidades básicas: food and drink, clothes, health care, etc. 

 Vocabulario relacionado con desastres naturais: volcanic eruption. earthquake, flood, etc. 

 Vocabulario relacionado co necesario para a supervivencia: suncream, wáter bottle, compass, etc 

 Vocabulario sobre prioridades: clothes and fashion, social networks, competing in sports events, 
etc. 

 Adxectivos para describir situacións de risco: awful, terrified, essential, etc 

 Vocabulario relativo á arte: busker, living statue, concert hall, etc. 

 Vocabulario relacionado con instrumentos musicais: guitar, drums, banjo, etc. 

 Vocabulario relativo a viaxes e actividades ao aire libre: climbing, a cruise, a school exchange, etc. 
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 Seis verbos frasais: come back, pick up, set off, find out, look around e chill out 

 Vocabulario relacionado con medos e fobias: flying, heights, the dark, etc. 

 Adxectivos terminados en -ed e en -ing 

 Vocabulario relativo ás formas de comunicarse: tweet, text message, Facebook update, etc. 

 Verbos para comunicarse: whisper, complain, boast, etc. 

 Vocabulario relacionado con aspectos da vida escolar: bullying, getting a prize, wearing a 
uniform, etc 

 Collocations con Make and Do: make a mistake, do homework, make a decision, etc. 

 Vocabulario de materiais: rubber, glass, cotton, etc. 

 Vocabulario relativo a temas de enerxía: switch off, leave on standby, reduce, etc. 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 
 6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

 Pronuncia e recoñecemento dos fonemas /ɪ/ e /ɪ:/ 

 Pronuncia e recoñecemento da terminación -ed do pasado e participio regulares: /t/ /d/ /ɪd/. 

 Acento nos adxectivo de risco.  

 Pronuncia e recoñecemento da letra c /s/ cando vai seguida das letras e, i ou e nunha palabra.  

 Pronuncia e recoñecemento das terminacións -ous, -ful e -er (formas débiles) para formar 
adxectivos. 

 Pronuncia e recoñecemento das formas fortes e débiles de have. 

 Incremento da fluidez enlazando palabras: enlace consoante-vocal. 

 Pronuncia e recoñecemento dos sons /ai/ e /ei/ 

 Acento na oración condicional do primeiro tipo. 

 Pronuncia e recoñecemento de seis verbos frasais: come back, pick up, set off, find out, look 
around e chill out 

 Pronuncia e recoñecemento da letra u. 

 Mellorar a fluidez. 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 
1. 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 
adecuado a cada caso. 

Execución 

 Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoo adecuadamente e axustándose, se 
é o caso, aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa ou a mensaxe, tras valorar as dificultades e recursos dispoñibles. 

 Apoiarse en e sacar o máximo partido dos coñecementos previos. 

 Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuais:  
Lingüísticos 
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o Modificar palabras de significado parecido. 
o Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

Paralingüísticos e paratextuais 
o Pedir axuda. 
o Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o significado. 
o Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto visual ou corporal, proxémica...). 
o Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

 
2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  

 Identificación dos costumes e formas de vida doutros países e comparación cos costumes formas 
de vida do país propio: a influencia das condicións meteorolóxicas na vida das persoas, a 
existencia de diferentes maneiras de cubrir as necesidades básicas, as características dalgúns 
traballos de risco e a dificultade da vida/supervivencia nalgúns lugares como o deserto, a 
Antártida, etc.  

 Identificación dos distintos modos de expresión artística: danza, música, pintura, graffiti. 
 Identificación de problemas medio ambientais: cambio climático, esgotamento das fontes de 

enerxía e asunción de solucións de compromisos persoais: redución de emisións de CO2, 
utilización de enerxías alternativas, reciclaxe de materiais. 

 Identificación de actividades que entrañan perigo nos espazos naturais. 
 Recoñecemento da importancia das redes sociais para a comunicación. 
 Identificación dos perigos que entrañan o uso das redes sociais sen medidas de seguridade. 
 Identificación de intereses dos adolescentes: diferentes formas de comunicarse, de viaxar, de 

aprender. 
 Respecto cara ás preferencias dos demais: acerca de vivir na cidade ou no campo, sobre viaxes, 

sobre o modo de comunicarse, sobre o entretemento. 
 Identificación de medos e fobias e respecto polos medos e fobias alleos.  
 Identificación doutras maneiras de aprender: instrución no fogar, educación en centros 

escolares sen restricións de normas, aprendizaxe a través do xogo e a Arte. 
 Identificación de normas sociais: respecto ás normas, regras e funcionamento dun centro 

escolar, no fogar. 
 Comprensión dos problemas e dificultades alleas, e da necesidade de comunicalos e pedir 

consello. 
 Respecto ás opinións e preferencias dos demais: sobre un tipo de colexio ou outro, unha maneira 

de aprender ou outra, unha viaxe ou outro, etc. 
 Valoración do traballo cooperativo  
 Valoración do traballo de voluntariado. 
 Identificación de erros lingüísticos de carácter cultural. 
 Identificación de fórmulas de cortesía. 
 Recoñecemento da importancia da comunicación non verbal: crear mensaxe só con debuxos. 
 Identificación de linguaxe formal e non formal. 
 Recoñecemento da importancia da lingua inglesa como vehículo de comunicación. 
 Valoración da importancia actual de falar outras linguas, en especial inglés. 

 
3. Funcións comunicativas  

 Descrición de actividades. 

 Descrición de información persoal. 

 Comunicación interpersoal: correo electrónico, redes sociais, blog posts, folleto informativo, 
artigo de xornal, comunicación non verbal. 
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 Petición de información. 

 Descrición de información sobre temas culturais. 

 Descrición de información sobre lugares. 

 Descrición de información sobre situacións difíciles.  

 Expresión da opinión.  

 Expresión de acordo e desacordo 

 Petición e formulación de consellos. 

 Petición e concesión de axuda. 

 Formulación de invitacións. 

 Expresión de sorpresa e incredulidade. 

 Formulación de expresións para dar apoio e seguridade a outro 

 Petición de desculpas e xustificación destas.  

 Comparación de diferentes puntos de vista. 

 Formulación de preguntas. 
 
 4. Contidos sintáctico-discursivos. 

 Present simple 

 Adverbios e expresións de frecuencia. 

 Presente continuous 

 Present simple e presente continuous 

 Past simple: verbos regulares e irregulares 

 Used to 

 Past continuous 

 Past perfect 

 Past simple, past continuous e past perfect. 

 Should / shouldn’t 

 must / mustn’t 

 have to / don’t have to 

 be allowed to 

 Present perfect para referirse a un tempo pasado indefinido. 

 Present perfect: verbos irregulares 

 Present perfect con just 

 Present perfect: formulación de preguntas 

 Present perfect con still, already e yet. 

 For e since 

 Present perfect e simple past 

 be going to 

 Present continuous e present simple para falar en futuro. 

 Expresar cantidade: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much. 

 Expresar cantidade: too much, too many, enough, not enough. 

 Will, may e might 

 Future continuous 
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 A primeira condicional 

 A segunda condicional: afirmativa e negativa 

 A segunda condicional: formulación de preguntas 

 Present simple passive 

 Past simple passive 

 O estilo indirecto: aseveracións. 

 O estilo indirecto: peticións, instrucións, ofrecementos e suxestións. 
 

5. Léxico oral de uso común (produción) 

 Vocabulario relativo a condicións atmosféricas extremas: high winds, boiling, hail, etc. 

 Vocabulario relacionado coas necesidades básicas: food and drink, clothes, health care, etc. 

 Vocabulario relacionado con desastres naturais: volcanic eruption. earthquake, flood, etc. 

 Vocabulario relacionado co necesario para a supervivencia: suncream, wáter bottle, compass, etc 

 Vocabulario sobre prioridades: clothes and fashion, social networks, competing in sports events, 
etc. 

 Adxectivos para describir situacións de risco: awful, terrified, essential, etc 

 Vocabulario relativo á arte: busker, living statue, concert hall, etc. 

 Vocabulario relacionado con instrumentos musicais: guitar, drums, banjo, etc. 

 Vocabulario relativo a viaxes e actividades ao aire libre: climbing, a cruise, a school exchange, etc. 

 Seis verbos frasais: come back, pick up, set off, find out, look around e chill out 

 Vocabulario relacionado con medos e fobias: flying, heights, the dark, etc. 

 Adxectivos terminados en -ed e en -ing 

 Vocabulario relativo ás formas de comunicarse: tweet, text message, Facebook update, etc. 

 Verbos para comunicarse: whisper, complain, boast, etc. 

 Vocabulario relacionado con aspectos da vida escolar: bullying, getting a prize, wearing a 
uniform, etc 

 Collocations con Make and Do: make a mistake, do homework, make a decision, etc. 

 Vocabulario de materiais: rubber, glass, cotton, etc. 

 Vocabulario relativo a temas de enerxía: switch off, leave on standby, reduce, etc. 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 
 6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

 Pronuncia e recoñecemento dos fonemas /ɪ/ e /ɪ:/ 

 Pronuncia e recoñecemento da terminación -ed do pasado e participio regulares: /t/ /d/ /ɪd/. 

 Acento nos adxectivo de risco.  

 Pronuncia e recoñecemento da letra c /s/ cando va seguida das letras e, i ou e nunha palabra.  

 Pronuncia e recoñecemento das terminacións -ous, -ful e -er (formas débiles) para formar 
adxectivos. 

 Pronuncia e recoñecemento das formas fortes e débiles de have. 

 Incremento da fluidez enlazando palabras: enlace consoante-vocal. 

 Pronuncia e recoñecemento dos sons /ai/ e /ei/ 

 Acento na oración condicional do primeiro tipo. 
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 Pronuncia e recoñecemento de seis verbos frasais: come back, pick up, set off, find out, look 
around e chill out. 

 Pronuncia e recoñecemento da letra u. 

 Mellorar a fluidez. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Estratexias de comprensión  

 Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema.  

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a este.  

 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. 
2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  

 Identificación dos costumes e formas de vida doutros países e comparación cos costumes formas 
de vida do país propio: a influencia das condicións meteorolóxicas na vida das persoas, a 
existencia de diferentes maneiras de cubrir as necesidades básicas, as características dalgúns 
traballos de risco e a dificultade da vida/supervivencia nalgúns lugares como o deserto, a 
Antártida, etc.  

 Identificación dos distintos modos de expresión artística: danza, música, pintura, graffiti. 
 Identificación de problemas medio ambientais: cambio climático, esgotamento das fontes de 

enerxía e asunción de solucións de compromisos persoais: redución de emisións de CO2, 
utilización de enerxías alternativas, reciclaxe de materiais. 

 Identificación de actividades que entrañan perigo nos espazos naturais. 
 Recoñecemento da importancia das redes sociais para a comunicación. 
 Identificación dos perigos que entrañan o uso das redes sociais sen medidas de seguridade. 
 Identificación de intereses dos adolescentes: diferentes formas de comunicarse, de viaxar, de 

aprender. 
 Respecto cara ás preferencias dos demais: acerca de vivir na cidade ou no campo, sobre viaxes, 

sobre o modo de comunicarse, sobre o entretemento. 
 Identificación de medos e fobias e respecto polos medos e fobias alleos.  
 Identificación doutras maneiras de aprender: instrución no fogar, educación en centros 

escolares sen restricións de normas, aprendizaxe a través do xogo e da Arte. 
 Identificación de normas sociais: respecto ás normas, regras e funcionamento dun centro 

escolar, no fogar. 
 Comprensión dos problemas e dificultades alleas, e da necesidade de comunicalos e pedir 

consello. 
 Respecto ás opinións e preferencias dos demais: sobre un tipo de colexio ou outro, unha maneira 

de aprender ou outra, unha viaxe ou outro, etc. 
 Valoración do traballo cooperativo  
 Valoración do traballo de voluntariado. 
 Identificación de erros lingüísticos de carácter cultural. 
 Identificación de fórmulas de cortesía. 
 Recoñecemento da importancia da comunicación non verbal: crear mensaxe só con debuxos. 
 Identificación de linguaxe formal e non formal. 
 Recoñecemento da importancia da lingua inglesa como vehículo de comunicación. 
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 Valoración da importancia actual de falar outras linguas, en especial inglés. 
 
3. Funcións comunicativas  

 Descrición de actividades. 

 Descrición de información persoal. 

 Comunicación interpersoal: correo electrónico, redes sociais, blog posts, folleto informativo, 
artigo de xornal, comunicación non verbal. 

 Petición de información. 

 Descrición de información sobre temas culturais. 

 Descrición de información sobre lugares. 

 Descrición de información sobre situacións difíciles.  

 Expresión da opinión.  

 Expresión de acordo e desacordo 

 Petición e formulación de consellos. 

 Petición e concesión de axuda. 

 Formulación de invitacións. 

 Expresión de sorpresa e incredulidade. 

 Formulación de expresións para dar apoio e seguridade a outro 

 Petición de desculpas e xustificación destas.  

 Comparación de diferentes puntos de vista. 

 Formulación de preguntas 
 

4. Contidos sintáctico-discursivos. 

 Present simple 

 Adverbios e expresións de frecuencia. 

 Presente continuous 

 Present simple e presente continuous 

 Past simple: verbos regulares e irregulares 

 Used to 

 Past continuous 

 Past perfect 

 Past simple, past continuous e past perfect. 

 Should / shouldn’t 

 must / mustn’t 

 have to / don’t have to 

 be allowed to 

 Present perfect para referirse a un tempo pasado indefinido. 

 Present perfect: verbos irregulares 

 Present perfect con just 

 Present perfect: formulación de preguntas 

 Present perfect con still, already e yet. 

 For e since 

 Present perfect e simple past 
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 be going to 

 Present continuous e present simple para falar en futuro. 

 Expresar cantidade: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much. 

 Expresar cantidade: too much, too many, enough, not enough. 

 Will, may e might 

 Future continuous 

 A primeira condicional 

 A segunda condicional: afirmativa e negativa 

 A segunda condicional: formulación de preguntas 

 Present simple passive 

 Past simple passive 

 O estilo indirecto: aseveracións. 

 O estilo indirecto: peticións, instrucións, ofrecementos e suxestións. 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) 

 Vocabulario relativo a condicións atmosféricas extremas: high winds, boiling, hail, etc. 

 Vocabulario relacionado coas necesidades básicas: food and drink, clothes, health care, etc. 

 Vocabulario relacionado con desastres naturais: volcanic eruption. earthquake, flood, etc. 

 Vocabulario relacionado co necesario para a supervivencia: suncream, wáter bottle, compass, etc 

 Vocabulario sobre prioridades: clothes and fashion, social networks, competing in sports events, 
etc. 

 Adxectivos para describir situacións de risco: awful, terrified, essential, etc 

 Vocabulario relativo á arte: busker, living statue, concert hall, etc. 

 Vocabulario relacionado con instrumentos musicais: guitar, drums, banjo, etc. 

 Vocabulario relativo a viaxes e actividades ao aire libre: climbing, a cruise, a school exchange, etc. 

 Seis verbos frasais: come back, pick up, set off, find out, look around e chill out 

 Vocabulario relacionado con medos e fobias: flying, heights, the dark, etc. 

 Adxectivos terminados en -ed e en -ing 

 Vocabulario relativo ás formas de comunicarse: tweet, text message, Facebook update, etc. 

 Verbos para comunicarse: whisper, complain, boast, etc. 

 Vocabulario relacionado con aspectos da vida escolar: bullying, getting a prize, wearing a 
uniform, etc 

 Collocations con Make and Do: make a mistake, do homework, make a decision, etc. 

 Vocabulario de materiais: rubber, glass, cotton, etc. 

 Vocabulario relativo a temas de enerxía: switch off, leave on standby, reduce, etc. 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 
6. Patróns gráficos e convencións ortográficas 

 Pronuncia e recoñecemento dos fonemas /ɪ/ e /ɪ:/ 

 Pronuncia e recoñecemento da terminación -ed do pasado e participio regulares: /t/ /d/ /ɪd/. 

 Acento nos adxectivo de risco. 

 Pronuncia e recoñecemento da letra c /s/ cando va seguida das letras e, i ou e nunha palabra.  

 Pronuncia e recoñecemento das terminacións -ous, -ful e -er (formas débiles) para formar 
adxectivos. 
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 Pronuncia e recoñecemento das formas fortes e débiles de have. 

 Incremento da fluidez enlazando palabras: enlace consoante-vocal. 

 Pronuncia e recoñecemento dos sons /ai/ e /ei/ 

 Acento na oración condicional do primeiro tipo. 

 Pronuncia e recoñecemento da letra u.  

 Pronuncia e recoñecemento de seis verbos frasais: come back, pick up, set off, find out, look 
around e chill out. 

 Acento nas palabras compostas 

 Mellorar a fluidez. 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 
1. Estratexias de produción  
Planificación 

 Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa. 

 Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos. 
Execución 

 Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa ou a mensaxe, tras valorar as dificultades e recursos dispoñibles. 

 Apoiarse en e sacar o máximo partido dos coñecementos previos. 
 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de   cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  
  

 Identificación dos costumes e formas de vida doutros países e comparación cos costumes formas 
de vida do país propio: a influencia das condicións meteorolóxicas na vida das persoas, a 
existencia de diferentes maneiras de cubrir as necesidades básicas, as características dalgúns 
traballos de risco e a dificultade da vida/supervivencia nalgúns lugares como o deserto, a 
Antártida, etc.  

 Identificación dos distintos modos de expresión artística: danza, música, pintura, graffiti. 
 Identificación de problemas medio ambientais: cambio climático, esgotamento das fontes de 

enerxía e asunción de solucións de compromisos persoais: redución de emisións de CO2, 
utilización de enerxías alternativas, reciclaxe de materiais. 

 Identificación de actividades que entrañan perigo nos espazos naturais. 
 Recoñecemento da importancia das redes sociais para a comunicación. 
 Identificación dos perigos que entrañan o uso das redes sociais sen medidas de seguridade. 
 Identificación de intereses dos adolescentes: diferentes formas de comunicarse, de viaxar, de 

aprender. 
 Respecto cara ás preferencias dos demais: acerca de vivir na cidade ou no campo, sobre viaxes, 

sobre o modo de comunicarse, sobre o entretemento. 
 Identificación de medos e fobias e respecto polos medos e fobias alleos.  
 Identificación doutras maneiras de aprender: instrución no fogar, educación en centros 

escolares sen restricións de normas, aprendizaxe a través do xogo e da Arte. 
 Identificación de normas sociais: respecto ás normas, regras e funcionamento dun centro 

escolar, no fogar. 
 Comprensión dos problemas e dificultades alleas, e da necesidade de comunicalos e pedir 

consello. 
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 Respecto ás opinións e preferencias dos demais: sobre un tipo de colexio ou outro, unha maneira 
de aprender ou outra, unha viaxe ou outro, etc. 

 Valoración do traballo cooperativo  
 Valoración do traballo de voluntariado. 
 Identificación de erros lingüísticos de carácter cultural. 
 Identificación de fórmulas de cortesía. 
 Recoñecemento da importancia da comunicación non verbal: crear mensaxe só con debuxos. 
 Identificación de linguaxe formal e non formal. 
 Recoñecemento da importancia da lingua inglesa como vehículo de comunicación. 
 Valoración da importancia actual de falar outras linguas, en especial inglés. 

 
 
 3. Funcións comunicativas  

 Descrición de actividades. 

 Descrición de información persoal. 

 Comunicación interpersoal: correo electrónico, redes sociais, blog posts, folleto informativo, 
artigo de xornal, comunicación non verbal. 

 Petición de información. 

 Descrición de información sobre temas culturais. 

 Descrición de información sobre lugares. 

 Descrición de información sobre situacións difíciles.  

 Expresión da opinión.  

 Expresión de acordo e desacordo 

 Petición e formulación de consellos. 

 Petición e concesión de axuda. 

 Formulación de invitacións. 

 Expresión de sorpresa e incredulidade. 

 Formulación de expresións para dar apoio e seguridade a outro 

 Petición de desculpas e xustificación destas.  

 Comparación de diferentes puntos de vista. 

 Formulación de preguntas. 
 
 4. Contidos sintáctico-discursivos. 

 Present simple 

 Adverbios e expresións de frecuencia. 

 Presente continuous 

 Present simple e presente continuous 

 Past simple: verbos regulares e irregulares 

 Used to 

 Past continuous 

 Past perfect 

 Past simple, past continuous e past perfect. 

 Should / shouldn’t 

 must / mustn’t 

 have to / don’t have to 
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 be allowed to 

 Present perfect para referirse a un tempo pasado indefinido. 

 Present perfect: verbos irregulares 

 Present perfect con just 

 Present perfect: formulación de preguntas 

 Present perfect con still, already e yet. 

 For e since 

 Present perfect e simple past 

 be going to 

 Present continuous e present simple para falar en futuro. 

 Expresar cantidade: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much. 

 Expresar cantidade: too much, too many, enough, not enough. 

 Will, may e might 

 Future continuous 

 A primeira condicional 

 A segunda condicional: afirmativa e negativa 

 A segunda condicional: formulación de preguntas 

 Present simple passive 

 Past simple passive 

 O estilo indirecto: aseveracións. 

 O estilo indirecto: peticións, instrucións, ofrecementos e suxestións. 
 

5. Léxico escrito de uso común (produción)  

 Vocabulario relativo a condicións atmosféricas extremas: high winds, boiling, hail, etc. 

 Vocabulario relacionado coas necesidades básicas: food and drink, clothes, health care, etc. 

 Vocabulario relacionado con desastres naturais: volcanic eruption. earthquake, flood, etc. 

 Vocabulario relacionado co necesario para a supervivencia: suncream, wáter bottle, compass, etc 

 Vocabulario sobre prioridades: clothes and fashion, social networks, competing in sports events, 
etc. 

 Adxectivos para describir situacións de risco: awful, terrified, essential, etc 

 Vocabulario relativo á arte: busker, living statue, concert hall, etc. 

 Vocabulario relacionado con instrumentos musicais: guitar, drums, banjo, etc. 

 Vocabulario relativo a viaxes e actividades ao aire libre: climbing, a cruise, a school exchange, etc. 

 Seis verbos frasais: come back, pick up, set off, find out, look around e chill out 

 Vocabulario relacionado con medos e fobias: flying, heights, the dark, etc. 

 Adxectivos terminados en -ed e en -ing 

 Vocabulario relativo ás formas de comunicarse: tweet, text message, Facebook update, etc. 

 Verbos para comunicarse: whisper, complain, boast, etc. 

 Vocabulario relacionado con aspectos da vida escolar: bullying, getting a prize, wearing a 
uniform, etc 

 Collocations con Make and Do: make a mistake, do homework, make a decision, etc. 

 Vocabulario de materiais: rubber, glass, cotton, etc. 
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 Vocabulario relativo a temas de enerxía: switch off, leave on standby, reduce, etc. 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 
6. Patróns gráficos e convencións ortográficas 

 Cambios ortográficos no verbo base ao engadirlle o –s da terceira persoa do singular. 

 Utilización de maiúsculas cos meses do ano e os días da semana. 

 Cambios ortográficos no verbo base ao engadirlle a terminación -ed do pasado e participio dos 
verbos regulares. 

 Utilización do apostrofe nas contraccións. 

 Revisión de erros ortográficos frecuentes en palabras de uso común: which, because, beautiful, 
different, enough, every day, escited, weekend. 

 Erros de uso en pares de palabras moi similares ortograficamente: quite/quiet, than/then, 
fun/funny. 

Grao mínimo de consecución para superar a materia (contidos mínimos) 

 
Os estudantes deberán acadar un 50% da cualificación en cada unha das probas correspondentes 
aos distintos bloques avaliados (Listening, Speaking, Reading, Writing, Grammar & Vocabulary), 
tendo en conta o peso que cada parte ten con respecto á cualificación global.   
 
Os contidos mínimos para 3º de ESO son so seguintes: 

 

1. Estratexias de comprensión e tipos de textos: 
 

BLOQUE 1: Comprensión 
de textos orais 

BLOQUE 2: Produción de 
textos orais (expresión e 

interacción) 

BLOQUE 3: Comprensión 
de textos escritos 

BLOQUE 4: Produción de 
textos escritos (expresión 

e interacción) 
 
 Mobilización da 

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. 

 
 Inferencia e formulación 

de hipóteses sobre 
significados a partir de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 
 Reformulación de 

 
Producir textos orais 
relacionados cos distintos 
temas das unidades, 
practicando as seguintes 
estratexias de produción 
oral: 
 
Planificación 
 
 Adecuar o texto ao 

destinatario, contexto 
e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura 
do discurso adecuados 
a cada caso. 

 
Execución 
 
 Expresar a mensaxe 

con claridade, 
coherencia, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose aos 
modelos e fórmulas de 

 
 Mobilización de 

información previa 
sobre tipo de tarefa e 
tema. 

 
  Identificación do tipo 

textual, adaptando a 
comprensión ao 
mesmo. 

 
 Identificación do tipo 

textual, adaptando a 
comprensión ao 
mesmo. 

 
 Inferencia e 

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

 
Producir textos escritos 
relacionados cos distintos 
temas de cada unidade, 
practicando as seguintes 
estratexias de produción 
escrita: 
 
Planificación 
 
 Mobilizar e coordinar 

as propias 
competencias xerais e 
comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a 
tarefa. 

 
Execución 
 
 Expresar a mensaxe 

con claridade 
axustándose aos 
modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto.  
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hipóteses sobre 
contenido e contexto. 

 

cada tipo de texto. 
 
 Apoiarse  nos 

coñecementos previos 
e sacar o máximo 
partido deles. 

 
 Compensar as 

carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos (modificar 
palabras de significado 
parecido) e 
paralingüísticos ou 
paratextuais (sinalar 
obxectos, usar 
deícticos ou realizar 
accións que aclaren o 
significado) 

 
 Reformulación de 

hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos. 

 Apoiarse nos 
coñecementos previos 
e sacar o máximo 
partido deles. 

 
 

TIPOS DE TEXTOS DE 
COMPRENSIÓN ORAL 

TIPOS DE TEXTOS DE 
PRODUCIÓN ORAL 

TIPOS DE TEXTOS DE 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

TIPOS DE TEXTOS DE 
PRODUCIÓN ESCRITA 

 
 Indicacións, 

anuncios, mensaxes 
e comunicacións 
breves (p.ex. nun 
aeroporto, nun 
contestador 
automatico, etc.) 

 Transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p.ex. 
en hoteis, tendas, 
restaurantes, 
traballo ou estudo) 

 Conversacións 
formais ou 
informais entre 
dous ou máis 
interlocutors, sobre 
tema coñecido. 

 
 Conversacións 

informais nas que 
participa, 
descricións, 
narracións, puntos 
de vista e opinions 
sobre asuntos 
prácticos da vida 
diaria. 

 Presentacións, con 
apoio de imaxes 
sobre distintos 
temas (educativos, 
ocupacionais ou do 

 
 Presentacións breves e 

ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p.ex. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación e resposta a 
preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas. 

 
 Xestións e transacións 

cotiás (p.ex., viaxes, 
aloxamento, 
transporte, compras, 
ocio), seguindo as 
normas de cortesía 
básicas. 

 
 Conversacións 

informais cara a cara, 
por teléfono ou outros 
medios técnicos, nas 
que se establece 
contacto social, 
intercambia 
información e expresa 
opinions e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 

 
 Instrucións de 

funcionamento e 
manexo de aparellos 
electronicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p.ex. 
nun centro escolar, 
nun lugar publico ou 
unha zona de ocio). 

 
 Anuncios e material 

publicitario de revistas 
ou Internet formulados 
de maneira simple e 
clara, e relacionados 
con asuntos do seu 
interese, en ámbitos 
persoal, académico e 
ocupacional. 

 
 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, 

 
 Cuestionarios sinxelos 

con información 
persoal e relativa á súa 
formación, ocupación, 
intereses ou aficións 
(p.ex. para suscribirse 
a unha publicación 
dixital, matricularse 
nun curso ou taller, 
asociarse a un clube 
deportivo, etc.) 

 
 Notas, anuncios e 

mensaxes breves (p.ex. 
en Twitter ou 
Facebook) 
relacionados con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá, do seu interese 
persoal ou sobre temas 
de actualidade, 
respectando as 
convencións e normas 
de cortesía e da 
etiqueta. 

 
 Informes moi breves 

en formato 
convencional con 
información sinxela e 
relevante sobre feitos 
habituais e os motivos 
de certas accións, nos 
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seu interese) ofrece cousas, pide e 
da indicacións ou 
instrucións, ou discute 
os pasoa a seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta. 

unha cidade, un 
deporte, ou o medio 
ambiente). 

 
 Libro de lectura 

adaptado ao seu nivel 
de lingua. 

ámbitos academico e 
ocupacional, 
describindo de 
maneira sinxela 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares e 
sinalando os principais 
acontecementos de 
forma esquemática. 

 
 Correspondencia 

persoal na que se 
establece e mantén o 
contacto social (p.ex. 
con amigos doutros 
países), intercámbiase 
información, 
descríbense en termos 
sinxelos sucesos 
importantes e 
experiencias personais, 
danse instrucións, 
fanse e aceptan 
ofrecimientos e 
suxestións, e 
exprésanse opinións 
de xeito sinxelo. 

 
 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
 
 Atender á: 

 Convencións sociais. 
 Normas de cortesía e rexistros. 
 Costumes, valores crenzas e actitudes. 
 Linguaxe non verbal. 

 

3. Funcións comunicativas (produción e comprensión oral e escrita): 
 

Descrición de Expresión  de Narración de 
 
 Gustos e preferencias 
 Hábitos, rutinas e frecuencias. 
 Actividades, horarios, lugares 

e eventos. 
 Fotos e imaxes 
 Deportes e actividades 

deportivas 
 Persoas, cousas e lugares 

 
 
 

 
 Establecemento e mantemento da 

comunicación. 
 Solicitude de información ou de 

axuda. 
 Comparación 
 Queixas e reclamacións. 
 Ventaxas e desventaxas 
 Acordo/ desacordo 
 Opinión 
 Persuasión 
 Recomendacións e suxestións 
 Plans de futuro e predicións. 
 Certeza e probabilidade. 
 Condición 
 Invitacións, aceptación e 

agradecemento 

 
 Feitos e hábitos 

presentes 
 Feitos e 

hábitospasados 
 Feitos futuros: plans, 

predicións, 
preferencias. 

 Experiencias 
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 Cantidades 
 Obriga e ausencia de obriga; 

prohibición. 
 Consello 

 
 

 
 
4. Estruturas sintácticas: 
 
 Indefinidos: some, any, no e compostos (+ -body/-one // -thing // -where); every + body/-one // -thing// -

where 
 Cuantificadores: a lot (of), a few; not much/many; how much/many; too and (not) enough. 
 Tempos verbais en afirmativa, negativa e interrogativa: presente simple vs present continuo; pasado 

simple vs pasado continuo (conWhen / while); present perfect simple con for, since, just, already, ever e 
never; present perfect simple vs past simple; o futuro: simple future (will) para predicións, present 
continuous e Be Going To para plans de futuro; o past perfect 

 O xerundio e  o infinitivo 
 Love, like, hate, don’t like, can’t stand + -ing. 
 I’d rather + infinitivo 
 Adverbios e frases adverbiais de frecuencia, de tempos pasado e futuro.  
 Adverbios de grado. Too e Also.  
 Adverbios de probabilidade e posibilidade 
 A comparación do adxectivo: comparativos e superlativos. 
 Oracións condicionais de 1º e 2º tipo. 
 A voz pasiva: presente e pasado simples. Transformación de activa a pasiva e vice versa. 
 Verbos Modais: certeza (will); posibilidade (might); obriga (must, have to), ausencia de obriga (don’t have 

to), prohibición (mustn’t), consello (should/ shouldn’t); hábitos do pasado (used to) 
 Cláusulas e pronomes de relativo: who, which e where; that; omisión do pronome de relativo. 
 O estilo indirecto: Indirect statemens. 

 
5. Léxico (recepción e produción): 
 
 Verbos de comunicación verbal e non verbal 
 Pasatempos e actividades de tempo libre. Deportes de risco. As artes plásticas e a decoración do corpo;  
 Acontecemenos importantes na vida. 
 A tecnoloxía, a comunicación  e verbos relacionados con este tema. 
 O medio ambiente: Lixo e reciclaxe.  
 Delitos e delincuentes. Verbos relacionados con este tema. 
 Sectores profesionais 
 Cualidades personais. 
 Problemas no mundo. 
 Verbos irregulares: pasados e participios 
 Adxectivos en –ed/ -ing 
 Collocations con get 
 Phrasal verbs 
 Collocations 
 Formación de palabras e familias de palabras relacionadas cos distintos temas de cada unidade. 
 Siónimos y antónimos. 
 
6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
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 Pronunciación de –er nas oracións comparativas /ə/ 

 Pronunciación da terminación –ed nos pasados e participios regulares /d/, /t/ , /id/. 
 Pronunciación das formas contractas de have (‘ve) e has (‘s) 
 Pronunciación do acento nos nomes compostos. 
 Pronunciacion da l muda en should/ shouldn’t. 
 
7. Patróns ortográficos 
 
 Regras ortográficas para a formación do compartativo e superlativo dos adxectivos cortos. 

 
 
 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Relación  coas competencias clave e cos 
obxectivos da etapa. 
 
A Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable ven descrita no Decreto en relación cos 
bloques de contidos, polo que nesta programación seguiremos o mesmo criterio, e, por medio dunha 
táboa, enumeraranse cada un dos estándares en relación con cada un dos bloques do apartado 6.2.1. 
 
Igualmente, farase referencia tanto ás competencias clave que se traballan durante o proceso de 
aprendizaxe como aos obxectivos xerais da etapa. 
 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

1. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante 
en presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha charla para 
organizar o traballo en equipo). 

2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, 
anuncios, instrucións, mensaxes e comunicados breves e articulads de 
xeito lento e claro (por exemplo, cambio de porta de embarque nun 
aeroporto, información sobre actividades nun campamento de verán ou 
no contestador automático dun cine),sempre que as condicións acústicas 
sexan boas e o son non estea distorsionado. 

3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e 
centros de lecer, de estudos ou de traballo). 

4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa formal 
ou informal entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten lugar na 
súa presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o discurso está 
articulado con claridade, a velocidade media e nunha variedade estándar 
da lingua.  

5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida 
diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se o interlocutor está disposto a repetir ou 
reformular o dito. 

6. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, en 
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centros de estudos ou de traballo) na que participa, o que se lle pregunta 
sobre asuntos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, así 
como comentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre 
que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle 
dixo. 

7. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do seu interese articulados amodo e con claridade 
(por exemplo, noticias documentais ou entrevistas) cando as imaxes 
axundan á comprensión. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de comprensión oral que se especifican 
na táboa das unidades didácticas. 

Grao Mínimo 
para superar o 

Bloque 1 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
10% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas de comprensión oral: entrevistas co profesor titular e a profesora de 
conversa e/ ou diálogos cos compañeiros sobre temas dados na clase, a 
partires dun guión proporcionado polo docente; audicións procedentes de 
medios audiovisuais, adecuados ao seu nivel educativo e sobre temas 
relacionados cos temas dados na clase. 

 Valoración da súa comprensión oral no traballo diario de clase: 
comprensión de mensaxes emitidos ben polo profesor titular, a profesora de 
conversa ou os seus compañeiros, no seu traballo en grupos ou ben das 
exposicións de proxectos realizadas por outros estudantes. 

 
BLOQUE 2: Produción de textos orais: expresión e interacción 

 
 
 
 
 

1. Nas actividades da aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na 
lingua estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva aínda 
que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 
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Estándares de 
Aprendizaxe 

2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a necesidades 
inmediatas e cotiás, sempre qeu se fale amodo e con estruturas moi 
sinxelas e habituais, e reacciona adecuadamente sempre que poida 
solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a colaboración da 
persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

3. Fai presentacións moi breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio 
visual de distintos soportes multimedia que lle permitan ilustralas con 
imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos de temas do seu 
interese ou relacionados cos seus estudos ou a súa ocupación, e responde 
a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son 
as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo as 
normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

5. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que establece contacto social, intercambia 
información básica e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para relaizar unha 
actividade conxunta. 

6. Toma parte nunha conversa formal, nunca reunión ou nunha entrevista 
de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para realizar un 
curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando 
se lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización  Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 
vaise concretando nas distintas actividades de produción oral que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 
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Grao mínimo 
para superar o 

Bloque 2 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas orais:  
 Presentación de proxectos a nivel individual ou en grupo sobre temas 

tratados na clase de conversa e utilizando ou non medios audiovisuais e 
dixitais. 

 Entrevista oral co profesor titular sobre temas dados na clase e a partir 
dun guión proporcionado polo docente. 

 Representación de diálogos por parellas ou en grupos. Pequenos debates 
sobre temas do seu interese. 

 Valoración da súa participación activa e diaria na clase: compartindo 
opinións, gustos, etc; respostando ás preguntas feitas polo profesor titular ou 
a profesora de conversa. 

 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e manexo 
de aparellos electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para a 
realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, do 
instituto, un lugar público ou unha zona de lecer). 

2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 
revistas ou de internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados 
con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal,  educativo e 
ocupacional. 

3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera 
soporte, se os nuúmeros, os nomes, as ilustracións e os títulos portan 
gran parte da mensaxe. 

4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas 
relativos a materias educativas, ausntos ocupacionais ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou un ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala 
de si mesmo/a, se describen persoas, obxectos e lugares, se narran 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se 
expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese. 

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

7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) de 
historias de ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea do 
carácter dos personaxes, das súas relacións e do argumento. 

 
Relación coas 
competencias 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
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clave  Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

 Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 

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

Temporalización  Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 
vaise concretando nas distintas actividades de comprensión escrita que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 

Grao para 
superar o 
Bloque 3 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 15% 
 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo de clase e deberes: 
 Valoración da comprensión lectora dos enunciados das preguntas, as 

indicacións, as táboas de información, os textos tratados na clase, etc. así 
como da correcta lectura en voz alta dos mesmos. 

 Realización das tarefas de clase e deberes sobre textos escritos procedentes 
do seu libro de texto ou doutros textos proporcionados polo profesor/a, ben 
en papel ou de páxinas Web, así como do libro de lectura. 

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dun texto sobre temas 
relacionados co vocabulario e contidos de cada unidade didáctica.  

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dalgún capítulo ou sección 
do libro de lectura. 

 
BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

1. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades comerciais, solicitando ou dando a 
información requirida de xeito sinxelo e observando as convencións 
formais e normas de cortesía básicas neste tipo de textos. 

2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información 
sixela e relvante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, 
nos ámbitos educativo e ocupacional, describidos de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e lugares e sinalando os principais 
aocntecementos de forma esquemática. 

3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á 
súa formación, a súa ocupación, aos seus intereses ou ás súas afeccións 
(por exemplo, para suscribirse a unha publicación dixital, matricularse 
nun taller ou asociarse a un club deportivo). 
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4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde se 
fan breves comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas 
con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes sociais 
relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese 
persoal ou sobre temea de actualidade, respectanco as convencións e as 
normas de cortesía. 

6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto 
social (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia 
información, se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, a participación nunha competición), 
se dan instrucións, se fan e acepttan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou 
duns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

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

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

 Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 

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

Temporalización  Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 
vaise concretando nas distintas actividades de produción escrita que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

Bloque 4 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20% (proba de expresión escrita) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo na clase e deberes: 
 Exercicios de expresión escrita (conectores, orden de palabras, 

organización dun texto, etc.) 
 Presentación de redacións feitas na casa, a partir dun modelo 

estudado na clase,  seguindo as pautas indicadas e valorando 
negativamente cando se teña a mínima certeza de que dito traballo 
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non foi realizado en parte ou na súa totalidade polo alumno/ 
alumna. 

 Elaboración de esquemas sobre os temas explicados na clase, 
seguindo o modelo presentado polo profesor/a. 

 Proba escrita:  
 Exercicios sobre técnicas de expresión escrita: uso de conectores, 

orden de palabras, etc. 
 redacción dun texto ou/ e un diálogo máis ou menos complexo, 

relacionado cos modelos traballados na clase. 
 

BLOQUE 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un esforzo por 
utilizar a lingua estranxeira, cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible dos esquemas fónicos e fonolóxicos básicos, aínda que teña 
que repetir algunha vez por solicitude das persoas interlocutoras, e pide 
axuda e aclaracións aos compañeiros/as cando non progresa a 
comunicación. 

2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, para 
facerse comprensible case sempre. 

3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar 
ou manter a queda de palabra, fórmulas orais breves para manter a 
atención, facer preguntas por preferencias, expresar opinións, etc.) en 
rexistro estándar. 

4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos 
países onde se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente 
coas diversas culturasdo resto do alumnado, evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel para 
realizar as funcións comunicativas, así como os patróns discursivos de 
uso máis frecuente para o propósito comunicativo. 

6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para 
comprender e expresar en rexistros estándar intencións e significados 
mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e reflexiona 
sobre a utilidad do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender 
e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e para textuais). 

8. Explica o sentido dunt texto, resumíndoo e reformulándoo, na propia 
lingua, para un interlocutor próximo real ou simulado que descoñece a 
lingua estranxeira, coa finalidade de facer o texto comprensible e 
garantir a relación fluida entre falantes e culturas, amosando respecto 
perante as diferenzas. 
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9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos 
 
 
 

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

 Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 

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

 Obxectivo (o): Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega 
como elemento fundamental .... 

 
 

Temporalización 
Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de cada unha das unidades didácticas 
esecificadas na táboa do punto 6.4.2. 

Grao Mínimo 
para superar o 

Bloque 5 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
30% (proba escrita de gramática e vocabulario) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50%. 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo na casa e na aula: exercicios sobre o coñecemento da lingua: 
gramática, vocabulario, concienciación cultural e normas de convivencia, 
ben do libro de texto, de fotocopias proporcionadas polo docente ou tarefas 
de reforzo e extensión subidas á aula virtual. 

 Probas escritas de carácter formativo: tests de final de unidade que o 
profesor poderá recoller e avaliar como nota de clase. 

 Probas escritas de carácter sumativo: exame de gramática e vocabulario de 
final de trimestre. 

 

Proceso de avaliación: Procedementos e instrumentos de avaliación. 

O proceso de avaliación é necesario no ensino por ser un instrumento efectivo de reflexión, 
orientativo tanto para o alumnado como para o profesor. Por iso, a avaliación non se pode restrinxir 
á cuantificación das habilidades e coñecementos senón que deberá atender ao funcionamento do 
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proceso ensino-aprendizaxe no seu conxunto e terá en conta tódolos elementos que interveñen 
neste proceso.   
 
A avaliación no proceso de aprendizaxe do alumnado de 3º de ESO será continua, formativa e 
integradora: 
 
É unha avaliación continua porque está inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, 
e tamén é global dado que fai referencia ás competencias clave e aos obxectivos da etapa. 
 
Ao inicio do ano escolar levarase a cabo unha avaliación inicial dos alumnos e alumnas, co fin de 
adecuar a programación didáctica ás súas características e coñecementos, así como de proporcionar 
as necesarias medidas de reforzo e recuperación para aqueles estudantes que o necesiten. 
 
Asímesmo, esta avaliación continua terá un carácter formativo e orientador do proceso educativo 
e terá como referente os criterios da avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como 
están establecidos no decreto para cada curso de Educación Secundaria Obrigatoria na materia de 
Lingua Inglesa. 
 
Por último, a avaliación ten tamén un carácter sumativo, de xeito que a avaliación continua e 
formativa se poida reflectir nunha valoración final, ao remate do curso, que avalíe o grao de 
aprendizaxe adquirido. 

 
 

a) Procedementos de Avaliación. 
 
 Os procedementos de avaliación en 3º ESO serán os seguintes: 
 

 Exames orais e escritos (Avaliación inicial ou de diagnóstico,  avaliacións formativas, sumativas 
e pobas de autoavaliación) 

 Traballos orais feitos na aula, proxectos, presentacións, diálogos, interacción por parellas, etc. 
 Valoración positiva dos traballos feitos na casa, sempre e cando  se teña a certeza de que non 

foron feitos polo alumno ou alumna: exercicios de gramática, vocabulario, exercicios de lectura 
comprensiva, exercicios de redación (estes últimos serán recollidos polo profesor/a e serán 
correxidos seguindo as rúbricas que aparecen no apartado 6.2.6-b: Criterios de cualificación e 
promoción) 

 Actitude positiva de cara á materia de lingua inglesa e participación activa nas clases, tanto a 
nivel oral como escrito. 

 Actitude de respecto aos compañeiros e aos profesores. 
 

No que respecta aos exames, cabe distinguir entre as probas de carácter formativo (ao final de 
cada unidade ou cada tres unidades, redacións, representacións orais na clase, etc.) daquelas de 
carácter sumativo, ao final do trimestre e coincidindo coas avaliacións trimestrais e finais: 
  

o As probas de carácter formativo poderán ser realizadas polo docente, según o xulgue 
oportuno, co fin de comprobar que os alumnos e alumnas comprenderon os contidos básicos; o 
profesor/a  de cada grupo advertirá aos alumnos de que as probas de repaso que teñen en cada 
unidade poderán facerse a criterio do docente, ao final de cada unidade ou de cada tres unidades 
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e poderán ser corrixidas na aula ou recollidas polo profesor quen, neste caso, poñerá unha nota 
de clase a dita actividade: trátase de que o alumno ou alumna adquira o hábito de estudio diario; 
estas probas avaliarán básicamente os contidos gramaticais e de vocabulario e formarán parte 
das notas de clase, xunto coas redacións, os traballos e exposicións orais, etc. 

 
o As probas de carácter sumativo avaliarán as catro destrezas comunicativas de comprensión e 

expresión oral e escrita  (Reading, Writing, Listening e Speaking), ademais dos aspectos 
relacionados co coñecemento do funcionamento da lingua (Use of English e Vocabulary), polo 
que contarán das seguintes partes: 

  
 Probas de produción escrita (Writing): nas que se terá en conta a corrección lingüística (uso 

correcto das estruturas gramaticais e uso de vocabulario axeitado e conectores), a adecuación 
do tema ao escrito polo alumno, a estrutura e organización das ideas, a presentación, etc.. A 
temática, xénero e formato das probas de produción escrita estarán relacionadas cos modelos 
traballados e correxidos na clase durante o período de avaliación.  

 Probas de comprensión lectora (Reading): nas que se medirá o grao de comprensión de 
textos similares aos feitos na aula así como a comprensión do libro de lectura, mediante tarefas 
de distinto grao de dificultade: identificación de personaxes, información verdadeira / falsa; 
recoñecemento de vocabulario e inferencia do significado a partir do contexto ou do tipo de 
palabra; relación entre fotos ou debuxos e información do texto; ordenar parágrafos; responder 
a preguntas sobre o texto, etc. 

 Probas de gramática e vocabulario (Use of English): medirase o coñecemento e uso axeitado 
das estruturas gramaticais, sintácticas, morfolóxicas así coma léxicas da lingua inglesa, tendo en 
conta os contidos mínimos presentados na programación, e segundo os modelos de exercicios 
feitos na aula: elexir a resposta correcta, completar espacios en branco con vocabulario dado, 
formación de oracións, transformacións, etc. 

 Probas de comprensión auditiva(Listening): avaliarán a capacidade dos alumnos para 
comprender o sentido global e específico de textos orais procedentes de medios de reprodución 
mecánicos (CD, videos, etc.) ou de interacción cos compañeiros ou o profesor,   mediante 
exercicios nos que terán que  respostar a preguntas, completar información, indicar se é 
verdadeiro ou falso, identificar aos falantes, etc., según os contidos desta programación. 

 Probas de produción oral(speaking): avaliarán a capacidade dos alumnos na comunicación 
oral, tendo en conta a pronunciación e a entoación correcta, segundo os contidos  desta 
programación. Trátase, sobre todo de que os alumnos sexan capaces de comunicarse e 
interactuar co interlocutor, utilizando estratexias lingüísticas ou non lingüísticas de 
comunicación (pedir que lle repitan algo que non entendeu, xestos, uso de expresións sinónimas, 
etc.). 

 
No que se refire ás actividades de aula, asistencia, participación e actitude, terase en conta 
o seguinte: 

 
 As actividades de clase relacionadas cos libros de lectura, onde demostren a súa 

comprensión do argumento e a súa capacidade para ler unha historia de xeito máis ou menos 
autónomo (máis alto canto máis elevado sexa o nivel educativo). 

 As actividades  relacionadas cos recursos educativos utilizados na aula, tales como 
películas, traballos na páxina web, a aula virtual e, en xeral, traballos ou proxectos relacionados 
cos temas dados na clase. 
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 A asistencia ás actividades complementarias do departamento: teatro, contacontos, etc., así 
como a actitude amosada durante as mesmas. 

 A corrección dos exercicios de deberes, que habitualmente se corrixen e explican na aula: 
poñerase unha nota negativa a aqueles alumnos ou alumnas que os traigan sen facer. 

 A participación activa nas clases orais, impartidas polo/a profesor/a (diálogos, presentación 
de traballos orais, etc.). A presentación destes traballos de produción oral será avaliado dentro 
do apartado de Speaking (20% en total). 

  A actitude positiva e activa de cara á materia (uso da lingua inglesa na clase, respeto pola 
cultura, hábitos e costumes dos países de fala inglesa) e de respeto de cara aos compañeiros e 
os profesores.  

 
A avaliación será continua, o que significa que se terá en conta o progreso do alumno ao longo do curso. 
A nota final reflictirá todos e cada un dos aspectos tratados durante o curso escolar, así como os 
resultados de cada avaliación, incentivando o traballo persoal e a progresión nos coñecementos e nas 
actitudes do alumno con respecto a súa aprendizaxe. 
 

b) Instrumentos de avaliación. 
 

O docente dispón dos seguintes instrumentos para levar a cabo a avaliación do proceso de 
aprendizaxe do alumnado: 

 Os criterios de avaliación definidos polo currículo. 
 Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos por el currículo. 
 As probas orais (probas de Comprensión (Listening) e Producion Oral (Speaking). 
 As probas escritas (probas de Comprensión (Reading) e Produción Escrita (Writing) 
 As probas escritas sobre o coñecemento da lingua: gramática e vocabulario, con distintos 

tipos de preguntas: tipo test, completar, reescribir, emparellar, unir imaxes e palabras, etc. 
 As rúbricas para a avaluación das destrezas comunicativas de production oral e escrita, 

que constitúen unha guía para a corrección obxectiva destas probas, que pola súa natureza 
poderían prestarse a subxectividade.  

 O caderno do profesoronde se recollerán, non só as tarefas recollidas de traballos feitos na 
casa ou na aula (redacións, exercicios, etc.) senón tamén a valoración do comportamento e 
actitude do alumno: valorarase positivamente que o alumno demostre ganas de aprender 
(participando nas actividades orais, ofrecéndose voluntario para facer as distintas tarefas, etc.), 
que o seu comportamento sexa o adecuado e que participe activamente nas actividades da aula 
(traballos por parellas, en grupos, diálogos, corrección de exercicios, etc.) e aquelas organizadas 
polo departamento (obra de teatro). 

 

Criterios de avaliación.Criterios de cualificación e promoción. 
 

a) Criterios de avaliación. 
 
Os criterios de avaliación correspóndense, por unha banda, cos cinco bloques dos contidos 
(comprensión e produción de textos orais; comprensión e produción de textos escritos e coñecemento 
da lingua e consciencia plurilingüe e multicultural), e por outra, cos estándares de aprendizaxe que se 
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deben avaliar. No cadro seguinte, enuméranse facendo referencia ao bloque de contidos que están 
avaliando. 
 

1. Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 

1.1. 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. 

1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos sinxelos emitidos cara a cara ou 
por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (información básica sobre 
algunha materia do currículo, temas do seu interes ou ocupacionais propios da súa idade e 
nivel escolar), pronunciadas con lentigude e claridade. 

1.3. Comprender os puntos principais e información específica en mensaxes e anuncios públicos 
breves, claros e sinxelos, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva 
voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida 
volver a escoitar o dito. 

1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e pausadas que 
teñen lugar na súa presenza, nas que se describan, narren ou se dean opinións sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, sempre que poida pedir información. 

1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi evidentes de tema en 
situacións comunicativas cara a cara en que se lle pregunte sobre asuntos básicos e 
coñecidos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, sempre que poida pedir que 
se lle repita, aclare ou elabore algo do que se le dixo. 

1.7. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de programas de televisión, 
tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, cando os comentarios conteñen un 
apoio de imaxes moi redundantes. 

 
2. Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 
2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adapatación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o 
uso de elementos léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis precisos. 

2.2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito suficiente 
e comprensible en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, interrompendo en 
ocasións o discurso  para procurar expresións, articular palabras menos frecuentes e 
reparar a comunicación en situacións menos comúns. 

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

2.4. Participar en conversas nas que se establece contacto social, intercámbiase información 
sobre temas sinxelos e habituais, onde se fan ofrecementos ou suxestións, se dan instrucións, 
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e se expresan sentimentos, opinións, acordo e desacordo, sempre que de cando en vez lle 
repitan ou lle volvan a formular o que din. 

2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con propósitos comunicativos 
propios da súa idade (invitar, ofrecer axuda, propor, reaccionar perante invitacións e 
propostas), e expresar sentimentos e opinións de forma básica. 

2.6. Participar de forma sinxela nunha entrevista persoal na que dá informaicón, reacciona ante 
comentarios ou expresa ideas sobre cuestións habituais, sempre que poida pedir de cando 
en vez que lle aclaren ou repitan o dito. 

 
3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 
3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa 

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

3.2. Comprender, ne notas persoais e anuncios públicos, mensaxes breves que conteñan 
información, instrucións e indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións da 
vida cotiá. 

3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, escritos 
nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese 
ou salientables para os propios estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas 
e un léxico básico de uso común e habitual. 

3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se describen persoas, obxectos 
e lugares, se narran acontecementos sinxelos e se expresan sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas relativas aos seus 
intereses nos ámbitos propios da súa idade ou do seu nivel escolar. 

 
 

4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os 
signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas 
e un léxico de uso frecuente. 

4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura 
simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada 
tipo de texto). 

4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión textual axustados ao contexto 
e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores discursivos frecuentes). 

4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, cartas 
persoais, postais, felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou relativa á vida 
cotiá, de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos previos, usando as 
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fórmulas básicas de saúdo e despedida propias do soporte utilizado, adaptando a 
presentación ao tipo de texto e usando frases e oracións ben estruturadas e cunha orde 
lóxica. 

4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, separación de 
palabras ao final da liña, etc), en soporte impreso e dixital, adecuados ao propósito 
comunicativo e valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas. 

 
 
 

5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
 

5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que resulte evidente o acento 
estranxeiro ou se cometan erros de pronunciación, sempre que non interrompan a 
comunicación, polos que as persoas  interlocutoras teñan que solicitar repeticións de cando 
en vez. 

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

5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións 
habituais propias do nivel. 

5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e produción do texto oral monolóxico ou dialóxico e 
escrito, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de 
estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), estruturas sociais, condicións de vida 
(contorno e estrutura social), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, 
no centro docente e nas institucións), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz 
e contacto visual) e convencións sociais (costumes e tradicións), actuando coa debida 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos. 

5.5. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles dos 
países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, coas diversas culturas do resto 
do alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto perante as diferenzas. 

5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función ou as funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns e 
de uso máis frecuente na comunicación oral e escrita, así como os seus significados 
asociados (por exemplo, estrutura interrogativa para facer unha suxestión), e patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización textual (introdución do tema, 
desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual). 

5.7. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que 
coñece, para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha 
competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoa e social que proporicona 
ser unha persoa plurilingüe. 

5.8. Recoñecer e utilizar o léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas 
xerais ou relaiconados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións; inferir do contexto 
e do cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos 
frecuente ou máis específico, e comunicar información, opinións e puntos de vista breves, 
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simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos correntes 
haxa que adaptar a mensaxe. 

5.9. Reformular o sentido dun texto, resmíndoo ou reformulándoo na propia lingua, explicándoo 
a un interlocutor próximo que descoñece a lingua estranxeira, coa finalidade de facer o texto 
comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas. 

5.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, cartis, 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. 

 
 

b) Criterios de cualificación e promoción. 
 

  
Exames escritos   

 
Exames Orais  

Traballo 
de 

clase/casa   
e libro de 
lectura 

 Writing Reading Grammar & 
Vocabulary 

Speaking  Listening  
10%* 

 100 20% 15% 30% 15% 10% 
       10 2/10 1’5/10 3/10 1,5/10 1/10 1/10 

 
*Traballo de clase/casa e libro de lectura. Especificacións. 
 
Co fin de fomentar o traballo na aula e na casa todos/as os/as alumnos/as  para acadar o 10% (1 
punto), poderán presentar exercicios voluntarios (un máximo de 5), cada un sumará 0,1 puntos. 
Pola contra, de cada vez que o/a alumno/a non traia os deberes feitos, esqueza o material 
didáctico propio da materia ou amose un comportamento disruptivo ou pasivo na aula, 
restaraselle 0.1 puntos. O libro de lectura será avaliado co 5 % restante. 
No caso que o profesor/a considere oportuno realizar unha proba de grammar e vocabulary a 
metade do trimestre , esta proba tería o valor do 10% dentro do 30% deste apartado. 
 
 

g) Convocatoria Extraordinaria 
 
Na convocatoria extraordinaria os criterios de cualificación e promoción variarán debido ao tempo do 
que dispoñen os alumnos. Dado que non haberá probas orais (Listening e Speaking) estes criterios  
serán os seguintes: 
 

  
Exames escritos   

 Writing Reading Grammar & 
Vocabulary 

100 30% 20% 50% 
       10 3/10 2/10 5/10 

 
 

h) Criterios de correción e outros criterios. 
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1. Tódalas probas escritas especificarán claramente o valor numérico de cada pregunta, así como 

as indicacións pertinentes que os alumnos deben seguir para responder correctamente a cada 
cuestión;  ademais, os profesores utilizarán unhas rúbricas ou indicadores de correción para 
avaliar as probas de produción oral (Speaking) e produción escrita (Writing), que serán 
coñecidas polos alumnos e alumnas (descritos no apartado h). 

 
2.   O bloque de comprensión escrita (Reading) consta de dúas partes: un texto e o libro de lectura.  

 
3. No apartado de Speaking (20%),  a nota poderá ser o resultado da observación do traballo na 

aula ou dunha proba específica realizada a tal efecto. 
 

4. Nas probas de comprensión oral (Listening), as preguntas tipo test contestadas erróneamente 
avaliaranse cunha penalización negativa do 50% do valor da pregunta. Non obstante, non se 
penalizará cando a pregunta quede sen contestar. Trátase de disuadir ao alumno/a de que 
conteste ao chou. 

 
 

5. A avaliación continua  e a progresión do alumno/a ao longo do curso será o que determine as 
cualificacións  finais.  Neste senso,  

 
i) Cualificación da Avaliación e cualificación final: 

 
 

1. As cualificacións consignadas nas actas e nos boletíns aparecerán cun valor numérico (de 1 a 
10). 

2. A cualificación final será o resultado do seguinte cálculo: 
 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación Nota Final 
15% 25% 60% 100% 

 
3. Aqueles alumnos/as que acaden entre 1 e 4’9 puntos de nota global terán a materia 

suspensa. Segundo a normativa vixente, Decreto 126/2008 do 19 de xuño  e Decreto 86/2015 
do 25 de xuño, o cálculo de nota media establece o redondeo de cualificacións numéricas 
como a aproximación á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. 

4. Aqueles alumnos/as que acaden entre 5 e 10 puntos na nota global terán a materia 
aprobada. 

5. No mes de setembro, poñerase a cualificación de NP (Non Presentado/a) a aqueles 
alumnos/as que non se presenten a esta proba extraordinaria. 
 

 
 
a. Rúbricas para as probas de produción oral e escrita. 

 
PRODUCIÓN ORAL: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (10 PUNTOS) 

 USO ADECUADO DO VOCABULARIO RELACIONADO CO TEMA  (máximo: 3 puntos) 
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 Utiliza un vocabulario rico e amplo, relacionado co tema do que está a falar; sabe axustar o 
vocabulario a un rexistro máis ou menos formal según a situación. É quen de reformular a mensaxe 
utilizando outras expresións parecidas ou explicando o que quere dicir doutro xeito. Fala sempre en 
inglés. (3 puntos) 

 Utiliza bastante vocabulario. Case sempre sabe axustar as palabras utilizadas ao rexistro que 
necesita. Intenta reformular a mensaxe utilizando outras expresións parecidas ou tratando de 
explicarse doutro xeito, e axudándose de linguaxe non verbal. Fala sempre en inglés. (2 puntos) 

 Non ten un vocabulario moi amplo e repite as mesmas palabras varias veces; non distingue entre 
rexistro formao ou informal. Non é capaz de expresar a mensaxe doutro xeito nin de pedir axuda. 
Mezcla frases ou palabras en galego/ castelaán ou as inventa. (1 punto)  

 Apenas controla o vocabulario básico relacionado co tema. Fala continuamente en galego/castellan e 
inventa as palabras. (0 puntos) 

 FLUIDEZ NO USO DA LINGUA (COMPRENSIBILIDADE, PRONUNCIACIÓN E ENTOACIÓN) 
(máximo 3 puntos) 

 Fala todo o tempo en ingles, de xeito fluido e comprensible, sen erros de pronunciación que afecten á 
comprensión. Boa entoación. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con coherencia. (3 
puntos) 

 Fala todo o tempo en inglés, de xeito máis ou menos fluido, pero ás veces os erros na pronunciación 
afectan á comprensión. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con máis ou menos 
coherencia, pero utilizando só frases sinxelas. (2 puntos) 

 Mezcla o inglés co galego ou o castelán. É difícil de comprender a causa dos múltiples erros ou pola 
mala pronunciación, ou porque fala pouco. Apenas desenvolve as súas ideas. (1 punto) 

 Fala prácticamente en galego ou castelán ou inventa moitas palabras. Comete un montón de erros e a 
súa pronunciación impide a comprensión; ou fala moi pouco ou case nada. (0 puntos) 

 USO CORRECTO DAS ESTRUTURAS GRAMATICAIS (máximo 3 puntos) 
 Usa de xeito correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas. Apenas comete erros de 

importancia (uso adecuado dos tempos verbais, concordancia entre suxeito e verbo, preposicións, 
etc.) (3 puntos) 

 Usa dun xeito máis ou menos correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas, ainda que 
amosa algunha incoherencia e comete algún erro grave (uso adecuado dos tempos verbais, 
concordancia entre suxeito e verbo, preposicións, etc.) (2 puntos) 

 Usa dun xeito inadecuado as formas morfolóxicas e sintácticas e non controla as estruturas 
gramaticais. Os erros graves son frecuentes ou dominan o discurso; apenas fala ou queda en silencio 
(1 punto) 

 Non é quen de usar mínimamente as formas morfolóxicas e sintácticas porque descoñece as 
estruturas gramaticais básicas. Non hai nada que avaliar. (0 puntos)  

 VALORACIÓN GLOBAL (segue as indicacións; contido máis ou menos rico e interesante; 
grado de risco) (máximo: 1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa e non deixa ningún punto sen tocar; o  contido é interesante e non 
repite ideas; trata dinstintos puntos sobre o mesmo tema. (1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa, pero esquece algún dos puntos;  o contido é interesante pero repite as 
ideas e non se arrisca moito. (0’5 puntos) 

 Non segue as indicacións da tarefa; o contido é pouco ou nada interesante: repite varias veces a 
mesma idea e non se arrisca nada porque prácticamente non di nada. (0 puntos) 

 
PRODUCIÓN ESCRITA: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (10 PUNTOS (traballos clase)/20 PUNTOS (examen) 

a. Contido e cumprimento da tarefa (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20)  
 O estudante segue as indicacións dadas para o cumprimento da tarefa e axústase á extensión 

requerida (número máximo e mínimo de palabras). O contido correspóndese coa tarefa solicitada. 
 O texto compréndese sen dificultade e é suficientemente rico en contido (desenvolve máis dunha 

idea e da exemplos sobre o tema), non hai repetición de ideas e arríscase a escribir algo máis persoal, 
sen seguir o modelo (se é que se proporciona) ao pé da letra. 

b. Organización, estrutura e rexistro. Presentación. (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20) 
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 O texto é coherente; as ideas están ben estruturadas e organizadas en parágrafos (introdución, 
desenvolvemento da idea e conclusión). 

 Utiliza un rexistro e un formato adecuado. 
 A versión final do texto está presentada con letra clara e limpo, sen tachaduras; deixa marxes e os 

parágrafos están claramente diferenciados.  
 Pon título ao texto e non esquece o seu nome. 
c. Corrección lingüística (4 puntos de 10 ou 8 puntos de 20) 
 Boa ortografía e puntuación. 
 Uso correcto das estruturas gramaticais e sintácticas correspondentes ao seu nivel (orden de 

palabras; concordancias de xénero, número, persoa; uso correcto dos tempos verbais; concordancia 
temporal; concordancia pronominal; oracións interrogativas e negativas; etc.) 

d. Riqueza lingüística (3 puntos de 10 ou 6 puntos de 20) 
 Usa un rexistro de vocabulario amplo relacionado co tema do que está a escribir, empleando 

sinónimos para evitar a repetición innecesaria de palabras. 

 Usa os conectores con corrección para engadir ideas, expresar contraste, causa, consecuencia, etc., 
según o seu nivel educativo. 

 
 
 

4º CURSO DE ESO 
 

Contidos. 
1. Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 
1.1. Uso de 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. 

 
2. Bloque 2. Produción de textos orais 
 
2.1. 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. 
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 Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura 
de discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para 
lograr a intención comunicativa. 

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

- Execución: 
 Expresión da mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.  
 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta dela) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

 Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 
“prefabricada”, etc.). 

 Cooperación na interacción co 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: 
o Lingüísticos: 

 Modificación de palabras de significado parecido. 
 Definición ou reformulación dun termo ou expresión. 
 Petición de axuda. 

o Paralingüísticos: 
 Sinalización 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, prosémica, etc.). 
 Uso de sons cuasilingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

 
3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
 
3.1. 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, 

intensa ou extensiva). 
 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais e 

detalles relevantes). 
 Formulación de hipótesis sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do 

contido e da estrutura do texto. 
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4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
4.1. Estratexias de produción: 

 
- Planificación: 

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

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

- Execución: 
 Elaboración dun borrador. 
 Estruturación do contido do texto. 
 Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu significado ou idea global. 
 Expresión da mensaxe con claridade,  axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de 

texto.  
 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles.  

 Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 
“prefabricada”, etc.).  

- Revisión. 
 Identificación de problemas, erros e repeticións. 
 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 
 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, uso normativo de 

maiúsculas e minúsculas, etc.) 
 

5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
 
1.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

 
 Sons e fonemas vocálicos. 
 Sons e fonemas consoánticos e as súas agrupacións. 
  Procesos fonolóxicos básicos.  
 Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

 
1.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 
 Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
 Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 
 

1.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos. 
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 Recoñecemento e uso de convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; costumes, 
valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 

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

 Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas significativas nos costumes cotiáns e uso 
das formas básicas de relación social entre os países onde se fala inglés e  o noso. 

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

 
1.4. Plurilingüismo. 

 
 Recoñecemento da realidade multilingüe do propio centro. 
 Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a 

aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha competencia comunicativa integrada. 
 Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingue. 

 
 

1.5. Funcións comunicativas. 
 

 Iniciación e mantemento de relacións personais e sociais. 
 Descrición de cualidades físicas y abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 
 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión básica de sucesos futuros. 
 Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  
 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, e os seus contrarios.  
 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
 Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

 
1.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

 
 Identificación persoal. 
 Vivenda, fogar e contexto. 
 Actividades da vida diara. 
 Familia e amizades. 
 Traballo e ocupacións. 
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 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. 
 Tecnoloxías da información e da comunicación. 
 Expresións fixas; enunciados fraseolóxicos(saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e 

expresión de opinións) e léxico sobre temas relacionados con contidos doutras áreas do 
currículo. 

 
1.7. Recoñecemento e uso de rutinas ou modelos de interacción básicos, segundo o tipo de 

situación de comunicación. 
 

1.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias da Lingua Inglesa: 
 Expresión de relacións lóxicas:  

 Conxunción (and, too, also) 
 Disxunción (or) 
 Oposición (but) 
 Causa (because(of); due to) 
 Finalidade (to+ infinitive; for) 
 Comparación (as/not so + Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest) 
 Resultado: (so...) 
 Condición (If; unless) 
 Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands) 

 Relacións temporais (the moment (she left); while). 
 Get used to/ get used to. 
 Afirmación (Affirmative sentences;Tags; Me too; Think/Hope so); Negación (Negative 

sentences with not, never, no (Noun, eg. no problem), nobody, nothing, etc.; Negative tags; me 
neither); Interrogación (Wh- questions; Auxiliary Questions; Wh- questions + prepositions (e.g. 
What is the book about?); tags); Exclamación (What + noun phrase- e.g. What beautiful 
horses!; How + adverb + adjective – How very beautiful! ; Exclamatory sentences and phrases: 
Hey, that’s my bike!etc.) 

 Expresión do tempo:  
 Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect). 
 Presente (present simple and continuous) 
 Futuro (going to; will; present simple and continuous + Adverb) 

 Expresión de aspecto: 
 Puntual (simple tenses) 
 Durativo (present and past simple/perfect; future continuous) 
 Habitual (simple tenses + frequency adverbs- e.g. every Sunday morning; used to) 
 Incoativo (start + V-ing) 
 Terminativo (stop + V-ing) 
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 Expresión da modalidade: 
 Factualidade (declarative sentences) 
 Capacidade (can; be able to) 
 Posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps) 
 Necesidade (must, need, have(got)to) 
 Obriga (must, have(got)to; imperative) 
 Permiso (may, could, allow) 
 Intención (present continuous) 

 Expresión da existencia (There is/are; There was/were; There will be; There has been; There 
could be). 

 Expresión da entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (personal, 
possessive, relative, reflexive/emphatic, one(s)); determiners (a/an, the, some, any, no),  a 
cualidade (pretty good/bad at math; much too expensive).  

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: lots/plenty 
(of). Degree: absolutely, a (little)bit). 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement) 

 Expresión do tempo (points (e.g. at midnight); divisions (e.g. term) and indications (ago, 
early, late) of time; duration (from ... to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness 
(just wehn); frequency (twice/four times a week; daily) 

 Expresión de modo (Adverbs and phrases of manner, e.g.carefully, in a hurry) 
 Uso de conectores. 
 Have/get causative 
 Phrasal verbs. 
 Gerunds and infinitives 

 
 
 
 
 

Temporalización dos contidos e adecuación dos mesmos ás unidades didácticas. 
 

Os contidos descritos no punto anterior están secuenciados en 9 unidades didácticas, que se 
corresponden co libro de texto para o presente curso: Smart Planet  4 (Student’s Book and Workbook); 
Oxford University Press. 
As unidades didácticas distribuiranse nos tres períodos de avaliación do seguinte xeito: 
 

1ª Avaliación  
(setembro- decembro) 

2ª Avaliación  
(xaneiro - marzo) 

3ª Avaliación  
(abril - xuño) 

 Starter Unit 
 Unit 1 
 Unit 2 
 Unit 3 

 
 Unit 4 
 Unit 5 
 Unit 6 

 
 Unit 7 
 Unit 8 
 Unit 9 
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 Os contidos están diferenciados por bloques e por unidades; non obstante, as estratexias de 
comprensión e produción oral e escrita, dado que son as mesmas que se utilizan en cada unidade, 
aparecen especificadas na primeira táboa: 

 
BLOQUE 1: Comprensión 

de textos orais 
BLOQUE 2: Produción de 
textos orais (expresión e 

interacción) 

BLOQUE 3: Comprensión 
de textos escritos 

BLOQUE 4: Produción de 
textos escritos (expresión 

e interacción) 
 
 Mobilización da 

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. 

 
 Inferencia e 

formulación de 
hipóteses sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 
 Reformulación de 

hipóteses sobre 
contenido e contexto. 

 

 
Producir textos orais 
relacionados cos distintos 
temas das unidades, 
practicando as seguintes 
estratexias de produción 
oral: 
 
Planificación 
 
 Adecuar o texto ao 

destinatario, contexto 
e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura 
do discurso adecuados 
a cada caso. 

 
Execución 
 
 Expresar a mensaxe 

con claridade, 
coherencia, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose aos 
modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto. 

 
 Apoiarse  nos 

coñecementos previos 
e sacar o máximo 
partido deles. 

 
 Compensar as 

carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos (modificar 
palabras de significado 
parecido) e 
paralingüísticos ou 
paratextuais (sinalar 
obxectos, usar 
deícticos ou realizar 
accións que aclaren o 
significado) 

 
 Mobilización de 

información previa 
sobre tipo de tarefa e 
tema. 

 
  Identificación do tipo 

textual, adaptando a 
comprensión ao 
mesmo. 

 
 Identificación do tipo 

textual, adaptando a 
comprensión ao 
mesmo. 

 
 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. 

 
Producir textos escritos 
relacionados cos distintos 
temas de cada unidade, 
practicando as seguintes 
estratexias de produción 
escrita: 
 
Planificación 
 
 Mobilizar e coordinar 

as propias 
competencias xerais e 
comunicativas co fin de 
realizar eficazmente a 
tarefa. 

 
Execución 
 
 Expresar a mensaxe 

con claridade 
axustándose aos 
modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto.  

 
 Apoiarse nos 

coñecementos previos 
e sacar o máximo 
partido deles. 
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O currículo1 para a etapa de Educación Secundaria para a área de Primeira Lingua Estranxeira 
estrutúrase en torno a cinco bloques de actividades de lingua tal como describe o MCERL: 
 

1. Comprensión de textos orais. 
2. Produción de textos orais (expresión e interacción). 
3. Comprensión de textos escritos. 
4. Produción de textos escritos (expresión e interacción). 
5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
 
Nestes grandes bloques organízanse os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, 
así como os contidos do currículo, é dicir, o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e 
actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos e á adquisición de competencias.  
 
Os contidos da presente programación didáctica para o CUARTO curso da ESO son os seguintes:  
 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 
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. 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 
1. Estratexias de produción  
Planificación 

- Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da interacción. 
- Concepción  da   mensaxe   con claridade,   distinguindo   a   súa idea ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 
- Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura de 

discurso adecuados a cada caso, escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para  lograr a 
intención comunicativa. 

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

Execución 

                                                        
1 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
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- 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 

o Modificación de palabras de significado parecido. 
o Definición  ou  reformulación dun termo ou expresión. 
o Petición de axuda. 

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

significado. 
o Uso   da   linguaxe  corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, proxémica, etc.). 
o Uso  de  sons  cuasilingüísticos e calidades prosódicas convencionais.. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
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 
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. 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 
1. Estratexias de produción  
Planificación 

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

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

Execución 
- Elaboración dun borrador. 
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- 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 cla ridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles. 
 Apoio e aproveitamento ao máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe "prefabricada", 
etc.). 

Revisión 
- Identificación    de    problemas, erros e repeticións. 
- Atención  ás  convencións  ortográficas e aos signos de puntuación. 
- Reescritura definitiva. 
- Presentación  coidada  do  texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso normativo de 

maiúsculas e minúsculas, etc.). 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 

 Coñecemento de iconas que representan ao Reino Unido. 
 Coñecemento de modas e/ou tendencias xuvenís no pasado e identificación das actuais no noso país. 
 Coñecemento da historia do uso dos pantalóns vaqueiros. 
 Respecto cara aos gustos dos compañeiros no que a roupa se refire e cara ás súas opinións sobre 

modas xuvenís. 
 Coñecemento dalgúns aspectos da tradición chinesa na celebración de matrimonios. 
 Recoñecemento de que a capacidade de empatía é esencial na convivencia en xeral e nas relacións 

de amizade en particular. 
 Coñecemento de didácticas diferentes, en concreto o concepto de flipped classroom.  
 Recoñecemento das calidades de cada compañeiro. 
 Recoñecemento de que as mulleres poden desenvolver a carreira profesional que desexen, con 

independencia das convencións ou a historia. 
 Interese por coñecer aspectos do festival mongol de Naadam e do premio australiano Young 

Australian of the Year. 
 Coñecemento do ámbito de traballo e logros de varios científicos e de Arquímedes en particular. 
 Reflexión sobre a idade de finalización da Secundaria e sobre a necesidade ou non de formación 

universitaria antes de entrar no mercado laboral. 
 Respecto aos gustos dos compañeiros en relación con comidas e coa súa afección á cociña. 
 Interese por coñecer distintos pratos da cociña noutros países, e en particular en Inglaterra e 

Irlanda. 
 Interese por coñecer as peculiaridades dalgúns alimentos posto que poden chegar a ser perigosos 

para a saúde. 
 Asunción de adecuadas condutas alimentarias, evitando especialmente a comida lixo. 
 Interese por coñecer avances tecnolóxicos que poden axudar a erradicar a fame no mundo. 
 Evitación da asignación da muller ao labor doméstico de cociñar. 
 Respecto ás opinións dos compañeiros en relación co uso de terapias alternativas e aos seus gustos 

en relación coa práctica de exercicio físico ou outras actividades para mellorar a saúde e o benestar. 
 Interese por coñecer o panorama da saúde e o sistema sanitario nos EE.UU. e comparalos cos do 

noso país. 
 Asunción dunha actitude autocrítica cara ás nosas condutas en relación coa saúde persoal. 
 Respecto ás ideas e opinións dos compañeiros en relación co uso de botellas de plástico vellas, coas 

redes sociais e Internet e coas posibilidades de facer máis enerxeticamente eficientes as nosas casas 
e centros educativos. 

 Reflexión crítica sobre a curta vida e o conseguinte consumo excesivo de dispositivos dixitais. 
 Asunción de condutas responsables co uso de recursos. 
 Contraste de culturas a través do coñecemento de tradicións e/ou celebracións. 
 Reflexión sobre o custo mesmo que levan consigo algunhas celebracións. 
 Coñecemento de feitos históricos en EE.UU. e como algúns son recreados anualmente. 
 Respecto ás ideas e opinións dos compañeiros en relación coa lectura e co cine. 
 Valoración da lectura e do cine como modo de coñecer outras realidades. 
 Respecto polo mundo animal e toma de conciencia da necesidade de protexer as especies en perigo 

de extinción e os animais en xeral. 
 Ser quen de afrontar as situacións difíciles con tranquilidade. 
 Respecto polos obxectos alleos e polas persoas en xeral. 
 Reflexión crítica sobre a rehabilitación dos delincuentes. 
 Asunción de responsabilidades en condutas irresponsables ou delituosas. 
 Valoración das leccións que se aprenden de delitos fracasados. 
 Importancia de acatar as leis e normativas dos países que se visitan. 
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Funcións comunicativas  

 Descrición de actividades. 

 Expresión de ideas e opinións. 

 Descrición de información persoal: gustos sobre roupa, a carreira ideal, gusto por cociñar e 
preferencia de comidas, confianza no uso de terapias alternativas, e accións para manterse en 
forma, dispositivos electrónicos preferidos e a mentira máis grande que se dixo nunca. 

 Descrición de persoas. 

 Expresión do estado de animo (uso de feel e find). 

 Empatizar e mostrar preocupación. 

 Dar instrucións. 

 Tomar decisións.  

 Utilización de expresións usadas na compra dun dispositivo electrónico, un teléfono móbil, 
organizar un aniversario, ofrecementos e peticións, e sobre un problema que estivo a punto de 
xurdir. 

 Información das afirmacións e preguntas dun terceiro. 

 Descrición de fotografías. 

 Solicitude de aclaración e confirmación de información. 

 Denegación de información. 

 Expresar preferencias. 

 Describir produtos. 

 Expresar preferencias acerca de celebracións. 

 Describir celebracións e festas de promoción. 

 Redacción de textos variados: biografías, correos electrónicos, ensaio de opinión, folletos sobre 
actividades físicas e cursos beneficiosos para a saúde, un artigo sobre piratería, descrición de 
celebracións e un texto sobre un problema que ten un final feliz. 

Contidos sintáctico-discursivos 

 used to e would. 

 Past perfect e past simple. 

 Pronomes reflexivos e each other. 

 Present perfect simple e present perfect continuous. 

 Be going to e tempos de presente para expresar futuro. 

 Be going to, will e may/might para expresar predicións. 

 Future continuous. 

 A primeira condicional con if, unless, when e may/might. 

 A segunda condicional con would, could e might. 

 Verbos modais para expresar posibilidade e probabilidade. 

 Verbos modais para expresar obriga e carencia de obriga. 

 Verbos modais para expresar prohibición. 

 A voz pasiva: present simple, past simple e will. 

 Pronomes e oracións de relativo. 

 As formas en –ing. 

 Infinitivos e xerundios. 
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 A terceira condicional. 

 Must have, can’t have, might/may/could have. 

 As aseveracións en estilo indirecto. 

 As preguntas en estilo indirecto. 

 A interrogativa indirecta. 

Léxico de uso común  

 Vocabulario relacionado coas pezas de vestir. 

 Adxectivos e preposicións dependentes. 

 Vocabulario relacionado coas calidades persoais. 

 Phrasal verbs. 

 Vocabulario relacionado coa aprendizaxe e as relacións sociais. 

 Vocabulario relacionado coa formación e a cualificación.  

 Vocabulario relacionado cos logros persoais. 

 Verbos relacionados coa cociña. 

 Adxectivos que describen doenzas ou enfermidades. 

 A saúde e a forma física. 

 Vocabulario relacionado con obxectos cotiáns. 

 Modificadores. 

 Vocabulario relacionado coas celebracións. 

 Adxectivos descritivos. 

 Elementos nunha historia. 

 Frases para enlazar ou conectar ideas. 

 Vocabulario relacionado con delitos e crimes. 

 Verbos que introducen o estilo indirecto. 
 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación e patróns gráficos e convencións 
ortográficas 
 

 Formas contraídas e non contraídas.  

 Ortografía das formas en –ing:  
- coa maioría dos verbos, engádese – ing ao infinitivo: see – seeing, watch – watching, buy 
– buying. 
- cos verbos rematados en e, cae o e e engádese –ing: have – having, write – writing, save – 
saving. 
- cos verbos que rematan en vogal + consoante, dóbrase a consoante final e engádese- 
ing: get – getting, run – running, shop – shopping. 

 
 

Grao mínimo de consecución para superar a materia (contidos mínimos) 
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Os estudantes deberán acadar un 50% da cualificación en cada unha das probas correspondentes 
aos distintos bloques avaliados (Listening, Speaking, Reading, Writing, Grammar & Vocabulary), 
tendo en conta o peso que cada parte ten con respecto á cualificación global (cfr. apartado 6.6.6.b) 
 
 
Os contidos mínimos para 4º de ESO son so seguintes: 

 

1. Tipos de textos de comprensión e produción oral e e escrita 
 

BLOQUE 1: Comprensión 
de textos orais 

BLOQUE 2: Produción de 
textos orais (expresión e 

interacción) 

BLOQUE 3: Comprensión 
de textos escritos 

BLOQUE 4: Produción de 
textos escritos (expresión 

e interacción) 
 

 Entrevistas formais 
e informais sobre 
aficións ou 
ocupacións. 

 Indicacións e 
instrucións sobre 
como facer algo, 
sobre un xogo 

 Noticias 
 Información sobre 

horarios, lugares, 
actividades nunha 
excursión etc. 

 Programa de radio. 
 Unha discusión 

radiofónica sobre 
os carnets de 
identidade. 

 Chamadas 
telefónicas e 
mensaxes breves. 

 Publicidade  
 Debates sobre 

distintos temas de 
interese. 

 Enquisas para 
recoller datos sobre 
actividades de 
tempo libre. 

 Unha presentación 
sobre ONGs. 

 
 Presentacións en 

Power Point sobre 
distintos temas: 
vacacións, informativa 
sobre a historia dun 
aparello electrónico, 
sobre unha ONG, etc. 

 Entreveistas informais 
e formais sobre os seus 
gustos, intereses, 
estudos ou de traballo. 

 Discusións en grupo 
sobre un xogo. 

 Debates sobre dilemas 
morais, a publicidade, 
as redes sociais, os 
exames, etc. 

 Enquisas sobre as súas 
actividades de tempo 
libre. 

 
 Blogs, artigos de 

prensa escrita e de 
Internet, folletos e 
boletíns informativos, 
reseñas de programas 
televisivos, de libros 
ou de películas, 
anuncios e publicidade 
impresa ou na rede. 

 Textos narrativos, 
descritivos, 
argumentativos. 

 Cartas e emails formais 
e informais 

 Cuestionarios, 
enquisas, formularios, 
carteis informativos, 
pósters, etc. 

 Esquemas, táboas de 
información, 
diagramas, gráficos, 
etc. 

 
 Libro de lectura 

adaptado ao seu nivel 
de lingua: A Classic 
Ghost Collection 
(Burlington Activity 
Readers. 4º ESO) 

 
 Blogs persoais, 

noticias, mensaxes de 
texto e de whatsapp, 
un CV, etc. 

 Cartas e mails formais 
(solicitude dunha beca, 
reclamación) e 
informais. 

 Perfil persoal 
 Informe cos resultados 

dunha enquisa. 
 Narracións de feitos 

pasados, presentes, 
futuros, experiencias, 
etc. 

 Descrición de persoas, 
lugares, obxectos, etc. 

 Textos 
argumentativos: 
expresión da opinión; 
ventaxas e 
desventaxas, etc.  

 
 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
 
 Atender á: 

 Convencións sociais. 
 Normas de cortesía e rexistros. 
 Costumes, valores crenzas e actitudes. 
 Linguaxe non verbal. 

 

3. Funcións comunicativas (produción e comprensión oral e escrita): 
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Descrición de Expresión  de Narración de 

 
 Gustos e preferencias 
 Hábitos, rutinas e frecuencias. 
 Fotos e imaxes 
 Persoas, lugares, obxectos 

 
 
 

 
 Establecemento e mantemento da 

comunicación. 
 Solicitude de información ou de 

axuda. 
 Comparación 
 Queixas e reclamacións. 
 Ventaxas e desventaxas 
 Acordo/ desacordo 
 Opinión 
 Persuasión 
 Recomendacións e suxestións 
 Plans de futuro e predicións. 
 Certeza e probabilidade. 
 Condición 
 Invitacións, aceptación e 

agradecemento 
 Cantidades 
 Obriga e ausencia de obriga; 

prohibición. 
 Consello 

 

 
 Feitos e hábitos 

presentes 
 Feitos e 

hábitospasados 
 Feitos futuros: plans, 

predicións, 
preferencias. 

 Experiencias 
 

 
4. Estruturas sintácticas: 
 
 Tempos verbais en afirmativa, negativa e interrogativa: presente simple vs present continuo; pasado 

simple vs pasado continuo; past perfect vs past simple; present perfect simple con for, since, just, already, 
ever e never; present perfect simple vs past simple; simple future (will), present continuous, Be Going To e 
present simple para expresar futuro; be about to. 

 Xerundios e  infinitivos 
 Adverbios e frases adverbiais de frecuencia, de tempos pasado e futuro.  
 Adverbios de grado.Adverbios de probabilidade e posibilidade 
 A comparación do adxectivo: comparativos e superlativos. 
 Oracións condicionais de 1º , 2º e 3º tipo 
 A voz pasiva: presente,  pasado  e futuro simples. Transformación de activa a pasiva e vice versa. 
 Verbos Modais: certeza (will); posibilidade/ probabilidade (might); obriga (must, have to), ausencia de 

obriga (don’t have to), prohibición (mustn’t), consello (should/ shouldn’t); hábitos do pasado (used to); 
dedución positiva (must) e negativa (can’t) 

 O estilo indirecto: Indirect statemens; Indirect questions. 
 Subject and Object Questions. 
 Pronomes de relativoa. Pronomes reflexivos. Pronomes indefinidos (compostos de some-, any- no-) 

 
5. Léxico (recepción e produción): 
 
 Adxectivos para describir lugares. 
 Vocabulario sobre rescates, profesións relacionadas e acccidentes ou desastres. 
 Adxectivos extremos 
 Aspiracións de futuro 
 Organización do tempo persoal 
 Phrasal Verbs 
 Verbos de comunicación non verbal 
 Innovación e invención 
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 Identidade persoal e roubo de identidade 
 A industria cinematográfica: profesións relacionadas. Vocabulario específico. 
 Reporting verbs 
 A publicidade 
 Easily confused words 
 Formación de palabras: sufixos para formar nomes; nomes compostos. 
 
6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
 
 Pronunciación da terminación –tion 
 Pronunciación dos fonemas  /z/ e de /ʒ/ 
 Pronunciación da terminación –ed nos pasados e participios regulares /d/, /t/ , /id/. 
 Pronunciación de ‘ll e won’t 
 Pronunciación de /ə/ en have to / had to. 
 Pronunciación de /ð/e /θ/ 
 Linking words: Final consonant + vowel sound. 
 Pronunciación do acento nos nomes compostos. 
 Pronunciacion da l muda en should/ shouldn’t. 
 Diptongos 
 Entoación deas oracións condicionais, do estilo indirecto, das wh- questions e as yes/no questions 

 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Relación  coas competencias clave e cos 
obxectivos da etapa. 
 
A Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable ven descrita no Decreto en relación cos 
bloques de contidos, polo que nesta programación seguiremos o mesmo criterio, e, por medio dunha 
táboa, enumeraranse cada un dos estándares en relación con cada un dos bloques do apartado 6.2.1. 
 
Igualmente, farase referencia tanto ás competencias clave que se traballan durante o proceso de 
aprendizaxe como aos obxectivos xerais da etapa. 
 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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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Estándares de 
Aprendizaxe 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o discurso está 
articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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). 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos ... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de comprensión oral que se especifican 
na táboa das unidades didácticas. 

Grao Mínimo 
para superar o 

Bloque 1 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
10% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas de comprensión oral: entrevistas co profesor titular e a profesora de 
conversa e/ ou diálogos cos compañeiros sobre temas dados na clase, a 
partires dun guión proporcionado polo docente; audicións procedentes de 
medios audiovisuais, adecuados ao seu nivel educativo e sobre temas 
relacionados cos temas dados na clase. 

 Valoración da súa comprensión oral no traballo diario de clase: 
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comprensión de mensaxes emitidos ben polo profesor titular, a profesora de 
conversa ou os seus compañeiros, no seu traballo en grupos ou ben das 
exposicións de proxectos realizadas por outros estudantes. 

 
BLOQUE 2: Produción de textos orais: expresión e interacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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,  

Relación coas  Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
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competencias 
clave 

 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización  Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 
vaise concretando nas distintas actividades de produción oral que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

Bloque 2 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas orais:  
 Presentación de proxectos a nivel individual ou en grupo sobre temas 

tratados na clase de conversa e utilizando ou non medios audiovisuais e 
dixitais. 

 Entrevista oral co profesor titular sobre temas dados na clase e a partir 
dun guión proporcionado polo docente. 

 Representación de diálogos por parellas ou en grupos. Pequenos debates 
sobre temas do seu interese. 

 Valoración da súa participación activa e diaria na clase: compartindo 
opinións, gustos, etc; respostando ás preguntas feitas polo profesor titular ou 
a profesora de conversa. 

 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.). 

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 
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Estándares de 
Aprendizaxe 

avaliar a credibilidade do material.  
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). 

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. 

5. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blógs, na que 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. 

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). 

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). 

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. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

 Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

166 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

información, para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 
 Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras 

de maneira apropiada. 
Temporalización  Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 

vaise concretando nas distintas actividades de comprensión escrita que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 

Grao para 
superar o 
Bloque 3 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo de clase e deberes: 
 Valoración da comprensión lectora dos enunciados das preguntas, as 

indicacións, as táboas de información, os textos tratados na clase, etc. así 
como da correcta lectura en voz alta dos mesmos. 

 Realización das tarefas de clase e deberes sobre textos escritos procedentes 
do seu libro de texto ou doutros textos proporcionados polo profesor/a, ben 
en papel ou de páxinas Web, así como do libro de lectura. 

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dun texto sobre temas 
relacionados co vocabulario e contidos de cada unidade didáctica.  

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dalgún capítulo ou sección 
do libro de lectura. 

 
 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

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. 

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. 

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 xuvenil, ou 
dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando as 
convencións e as normas de cortesía. 

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 
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intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen importantes, e xustificando brevemente as 
súas opinións sobre eles. 

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

6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, siguindo, por exempo, 
o modelo Europass. 

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. 

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

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

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

Temporalización  Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización 
vaise concretando nas distintas actividades de produción escrita que se 
especifican na táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

Bloque 4 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20% (proba de expresión escrita) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedementos 

 Traballo na clase e deberes: 
 Exercicios de expresión escrita (conectores, orden de palabras, 

organización dun texto, etc.) 
 Presentación de redacións feitas na casa, a partir dun modelo 

estudado na clase,  seguindo as pautas indicadas e valorando 
negativamente cando se teña a mínima certeza de que dito traballo 
non foi realizado en parte ou na súa totalidade polo alumno/ 
alumna. 

 Elaboración de esquemas sobre os temas explicados na clase, 
seguindo o modelo presentado polo profesor/a. 
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e instrumentos 
de avaliación 

 Proba escrita:  
 Exercicios sobre técnicas de expresión escrita: uso de conectores, 

orden de palabras, etc. 
 redacción dun texto ou/ e un diálogo máis ou menos complexo, 

relacionado cos modelos traballados na clase. 
 

BLOQUE 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

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. 

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. 

3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais 
que poden xurdir durante unha viaxe ou estadíanoutros 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. 

4. Recoñece os eementos culturais más relevantes dos países onde se 
fala inglés, 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. 

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 lingua inglesa. 

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. 

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. 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer 
os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, ..... 
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Obxectivos 
 
 
 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 
dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos 
da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

 Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 

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

 Obxectivo (o): Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega 
como elemento fundamental .... 

 
 

Temporalización 
Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de cada unha das unidades didácticas 
esecificadas na táboa do punto 6.6.2. 

Grao Mínimo 
para superar o 

Bloque 5 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
30% (proba escrita de gramática e vocabulario) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50%. 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo na casa e na aula: exercicios sobre o coñecemento da lingua: 
gramática, vocabulario, concienciación cultural e normas de convivencia, 
ben do libro de texto, de fotocopias proporcionadas polo docente ou tarefas 
de reforzo e extensión subidas á aula virtual. 

 Probas escritas de carácter formativo: tests de final de unidade que o 
profesor poderá recoller e avaliar como nota de clase. 

 Probas escritas de carácter sumativo: exame de gramática e vocabulario de 
final de trimestre. 

 

 

Proceso de avaliación: Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

O proceso de avaliación é necesario no ensino por ser un instrumento efectivo de reflexión, 
orientativo tanto para o alumnado como para o profesor. Por iso, a avaliación non se pode restrinxir 
á cuantificación das habilidades e coñecementos senón que deberá atender ao funcionamento do 
proceso ensino-aprendizaxe no seu conxunto e terá en conta tódolos elementos que interveñen 
neste proceso.   
 
A avaliación no proceso de aprendizaxe do alumnado de 3º de ESO será continua, formativa e 
integradora: 
 
É unha avaliación continua porque está inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, 
e tamén é global dado que fai referencia ás competencias clave e aos obxectivos da etapa. 
 
Ao inicio do ano escolar levarase a cabo unha avaliación inicial dos alumnos e alumnas, co fin de 
adecuar a programación didáctica ás súas características e coñecementos, así como de proporcionar 
as necesarias medidas de reforzo e recuperación para aqueles estudantes que o necesiten. 
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Asímesmo, esta avaliación continua terá un carácter formativo e orientador do proceso educativo 
e terá como referente os criterios da avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como 
están establecidos no decreto para cada curso de Educación Secundaria Obrigatoria na materia de 
Lingua Inglesa. 
 
Por último, a avaliación ten tamén un carácter sumativo, de xeito que a avaliación continua e 
formativa se poida reflectir nunha valoración final, ao remate do curso, que avalíe o grao de 
aprendizaxe adquirido. 

 
a) Procedementos de Avaliación. 

 
 Os procedementos de avaliación en 4º ESO serán os seguintes: 
 

 Exames orais e escritos (Avaliación inicial ou de diagnóstico,  avaliacións formativas, sumativas 
e pobas de autoavaliación) 

 Traballos orais feitos na aula, proxectos, presentacións, diálogos, interacción por parellas, etc. 
 Valoración positiva dos traballos feitos na casa, sempre e cando se teña a certeza de que non 

foron feitos polo alumno ou alumna: exercicios de gramática, vocabulario, exercicios de lectura 
comprensiva, exercicios de redación (estes últimos serán recollidos polo profesor/a e serán 
correxidos seguindo as rúbricas que aparecen no apartado 6.2.6-b: Criterios de cualificación e 
promoción) 

 Actitude positiva de cara á materia de lingua inglesa e participación activa nas clases, tanto a 
nivel oral como escrito. 

 Actitude de respecto aos compañeiros e aos profesores. 
 

No que respecta aos exames, cabe distinguir entre as probas de carácter formativo (ao final de 
cada unidade ou cada tres unidades, redacións, representacións orais na clase, etc.) daquelas de 
carácter sumativo, ao final do trimestre e coincidindo coas avaliacións trimestrais e finais:  

o As probas de carácter formativo poderán ser realizadas polo docente, según o xulgue 
oportuno, co fin de comprobar que os alumnos e alumnas comprenderon os contidos básicos; o 
profesor/a  de cada grupo advertirá aos alumnos de que as probas de repaso que teñen en cada 
unidade poderán facerse a criterio do docente, ao final de cada unidade ou de cada tres unidades 
e poderán ser corrixidas na aula ou recollidas polo profesor quen, neste caso, poñerá unha nota 
de clase a dita actividade: trátase de que o alumno ou alumna adquira o hábito de estudio diario; 
estas probas avaliarán básicamente os contidos gramaticais e de vocabulario e formarán parte 
das notas de clase, xunto coas redacións, os traballos e exposicións orais, etc. 

 
o As probas de carácter sumativo avaliarán as catro destrezas comunicativas de comprensión e 

expresión oral e escrita  (Reading, Writing, Listening e Speaking), ademais dos aspectos 
relacionados co coñecemento do funcionamento da lingua (Use of English e Vocabulary), polo 
que contarán das seguintes partes: 

  
 Probas de produción escrita (Writing): nas que se terá en conta a corrección lingüística (uso 

correcto das estruturas gramaticais e uso de vocabulario axeitado e conectores), a adecuación 
do tema ao escrito polo alumno, a estrutura e organización das ideas, a presentación, etc.. A 
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temática, xénero e formato das probas de produción escrita estarán relacionadas cos modelos 
traballados e correxidos na clase durante o período de avaliación.  

 Probas de comprensión lectora (Reading): nas que se medirá o grao de comprensión de 
textos similares aos feitos na aula así como a comprensión do libro de lectura, mediante tarefas 
de distinto grao de dificultade: identificación de personaxes, información verdadeira / falsa; 
recoñecemento de vocabulario e inferencia do significado a partir do contexto ou do tipo de 
palabra; relación entre fotos ou debuxos e información do texto; ordenar parágrafos; responder 
a preguntas sobre o texto, etc. 

 Probas de gramática e vocabulario (Use of English): medirase o coñecemento e uso axeitado 
das estruturas gramaticais, sintácticas, morfolóxicas así coma léxicas da lingua inglesa, tendo en 
conta os contidos mínimos presentados na programación, e segundo os modelos de exercicios 
feitos na aula: elexir a resposta correcta, completar espacios en branco con vocabulario dado, 
formación de oracións, transformacións, etc. 

 Probas de comprensión auditiva(Listening): avaliarán a capacidade dos alumnos para 
comprender o sentido global e específico de textos orais procedentes de medios de reprodución 
mecánicos (CD, videos, etc.) ou de interacción cos compañeiros ou o profesor,   mediante 
exercicios nos que terán que  respostar a preguntas, completar información, indicar se é 
verdadeiro ou falso, identificar aos falantes, etc., según os contidos desta programación. 

 Probas de produción oral(speaking): avaliarán a capacidade dos alumnos na comunicación 
oral, tendo en conta a pronunciación e a entoación correcta, segundo os contidos  desta 
programación. Trátase, sobre todo de que os alumnos sexan capaces de comunicarse e 
interactuar co interlocutor, utilizando estratexias lingüísticas ou non lingüísticas de 
comunicación (pedir que lle repitan algo que non entendeu, xestos, uso de expresións sinónimas, 
etc.). 

 
No que se refire ás actividades de aula, asistencia, participación e actitude, terase en conta 
o seguinte: 

 
 As actividades de clase relacionadas cos libros de lectura, onde demostren a súa 

comprensión do argumento e a súa capacidade para ler unha historia de xeito máis ou menos 
autónomo (máis alto canto máis elevado sexa o nivel educativo). 

 As actividades  relacionadas cos recursos educativos utilizados na aula, tales como 
películas, traballos na páxina web, aula virtual e, en xeral, traballos ou proxectos relacionados 
cos temas dados na clase. 

 A asistencia á actividade complementaria do departamento: teatro, así como a actitude 
amosada durante na mesma. 

 A corrección dos exercicios de deberes, que habitualmente se corrixen e explican na aula: 
poñerase unha nota negativa a aqueles alumnos ou alumnas que os traigan sen facer. 

 A participación activa nas clases orais, impartidas polo/a profesor/a (diálogos, presentación 
de traballos orais, etc.). A presentación destes traballos de produción oral será avaliado dentro 
do apartado de Speaking (20% en total).  

  A actitude positiva e activa de cara á materia (uso da lingua inglesa na clase, respeto pola 
cultura, hábitos e costumes dos países de fala inglesa) e de respeto de cara aos compañeiros e 
os profesores.  

 
A avaliación será continua, o que significa que se terá en conta o progreso do alumno ao longo do curso. 
A nota final reflictirá todos e cada un dos aspectos tratados durante o curso escolar, así como os 
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resultados de cada avaliación, incentivando o traballo persoal e a progresión nos coñecementos e nas 
actitudes do alumno con respecto a súa aprendizaxe. 
 

b) Instrumentos de avaliación. 
 

O docente dispón dos seguintes instrumentos para levar a cabo a avaliación do proceso de 
aprendizaxe do alumnado: 

 Os criterios de avaliación definidos polo currículo. 
 Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos por el currículo. 
 As probas orais (probas de Comprensión (Listening) e Producion Oral (Speaking). 
 As probas escritas (probas de Comprensión (Reading) e Produción Escrita (Writing) 
 As probas escritas sobre o coñecemento da lingua: gramática e vocabulario, con distintos 

tipos de preguntas: tipo test, completar, reescribir, emparellar, unir imaxes e palabras, etc. 
 As rúbricas para a avaluación das destrezas comunicativas de production oral e escrita, 

que constitúen unha guía para a corrección obxectiva destas probas, que pola súa natureza 
poderían prestarse a subxectividade.  

 O caderno do profesoronde se recollerán, non só as tarefas recollidas de traballos feitos na 
casa ou na aula (redacións, exercicios, etc.) senón tamén a valoración do comportamento e 
actitude do alumno: valorarase positivamente que o alumno demostre ganas de aprender 
(participando nas actividades orais, ofrecéndose voluntario para facer as distintas tarefas, etc.), 
que o seu comportamento sexa o adecuado e que participe activamente nas actividades da aula 
(traballos por parellas, en grupos, diálogos, corrección de exercicios, etc.) e aquelas organizadas 
polo departamento (obra de teatro) 

 

Criterios de avaliación.Criterios de cualificación e promoción. 

 
a) Criterios de avaliación. 

 
Os criterios de avaliación correspóndense, por unha banda, cos cinco bloques dos contidos 
(comprensión e produción de textos orais; comprensión e produción de textos escritos e coñecemento 
da lingua e consciencia plurilingüe e multicultural), e por outra, cos estándares de aprendizaxe que se 
deben avaliar. No cadro seguinte, enuméranse facendo referencia ao bloque de contidos que están 
avaliando. 
 

1. Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 

1.1. 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. 

 
1.2. Identificar o sentido xeral,a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente esturturados, 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 
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que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe, e que se poida 
volver escoitar o dito. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito comunicativo 
de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais (viaxes, estudos, 
experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou puntos de vista, cunha 
fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos como a secuencia temporal das 
experiencias (por exemplo, dunha película), e os sentimentos que suscitan. 

 
2. Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 
2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, entre 
outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non se teñen as 
palabras precisas, ou comenzando de novo cunha nova estratexia cando falla a 
comunicación. 

2.2. 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. 

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

2.4. 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. 

2.5. 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. 

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

 
3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
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3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadaspara a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 
3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar os conceptos principais e 

palabras clave do tema, coñecer sinónimos destas e procurar termos relacionados en 
internet; e localizar recursos da biblioteca do seu centro docente), para a procura de 
información en diferentes fontes, e analizar a súa credibilidade seguindo criterios como a 
autoría, a data de publicación, ligazóns relevantes, funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, etc.). 

3.3. 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 de asuntos 
cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios estudos, a 
súa  ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común, de 
carácter tanto xeral como máis específico. 

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

3.5. 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. 

3.6. 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. 

 
 

4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves ou 
de media lonxitudoe (por exemplo, reformulando estruturas a partir doutros textos de 
características e propósitos comunicativos similares, eou redactando borradores previos, e 
revisando o contido, ortografía e presentación do texto antes de asúa escritura definitiva.  

4.2. 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. 

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

4.4. 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. 
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4.5. 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. 

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

 
5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 

 
5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e recoñecer 

os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 
5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas e de 

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

5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións interpersoais 
(xeracionais, entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual e proxémica) e 
convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto (por exemplo, de carácter histórico ou 
literario). 

5.4. 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. 

5.5. 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 

5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa plurilingüe. 
5.7. 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). 

5.8. 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. 
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5.9. 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. 

 

b) Criterios de cualificación e promoción. 
 

  
Exames escritos   

 
Exames Orais  

Traballo 
de 

clase/casa 
e libro de 

lectura   
 
 

 Writing Reading 
 

Grammar & 
Vocabulary 

Speaking  Listening  
10%* 

 100 20% 15% 30% 15% 10% 
       10 2/10 1’5/10 3/10 1,5/10 1/10 1/10 

 
*Traballo de clase/casa e libro de lectura. Especificacións. 
 
Co fin de fomentar o traballo na aula e na casa todos/as os/as alumnos/as  para acadar o 10% (1 
punto), poderán presentar exercicios voluntarios (un máximo de 5), cada un sumará 0,1 puntos. 
Pola contra, de cada vez que o/a alumno/a non traia os deberes feitos, esqueza o material 
didáctico propio da materia ou amose un comportamento disruptivo ou pasivo na aula, 
restaraselle 0.1 puntos. O libro de lectura será avaliado co 5 % restante. 
No caso que o profesor/a considere oportuno realizar unha proba de grammar e vocabulary a 
metade do trimestre , esta proba tería o valor do 10% dentro do 30% deste apartado. 
 

 
 
 
c) Convocatoria Extraordinaria 
 
Na convocatoria extraordinaria os criterios de cualificación e promoción variarán debido ao tempo 
do que dispoñen os alumnos. Dado que non haberá probas orais (Listening e Speaking) estes 
criterios  serán os seguintes: 

  
Exames escritos   

 Writing Reading Grammar & 
Vocabulary 

100 30% 20% 50% 
       10 3/10 2/10 5/10 

 
 
d) Criterios de correción e outros criterios. 
 
1. Tódalas probas escritas especificarán claramente o valor numérico de cada pregunta, así como 

as indicacións pertinentes que os alumnos deben seguir para responder correctamente a cada 
cuestión;  ademais, os profesores utilizarán unhas rúbricas ou indicadores de correción para 
avaliar as probas de produción oral (Speaking) e produción escrita (Writing), que serán 
coñecidas polos alumnos e alumnas (descritos no apartado h). 
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2.   O bloque de comprensión escrita (Reading) consta de dúas partes: un texto e o libro de lectura.  
 
3. No apartado de Speaking (20%),  a nota poderá ser o resultado da observación do traballo na 

aula ou dunha proba específica realizada a tal efecto. 
 
4. Nas probas de comprensión oral (Listening), as preguntas tipo test contestadas erróneamente 

avaliaranse cunha penalización negativa do 50% do valor da pregunta. Non obstante, non se 
penalizará cando a pregunta quede sen contestar. Trátase de disuadir ao alumno/a de que 
conteste ao chou. 

 
 
5. A avaliación continua  e a progresión do alumno/a ao longo do curso será o que determine as 

cualificacións  finais.  Neste senso,  
 
e) Cualificación da Avaliación e cualificación final: 
 
 

1. As cualificacións consignadas nas actas e nos boletíns aparecerán cun valor numérico (de 1 a 
10). 

2. A cualificación final será o resultado do seguinte cálculo: 
 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación Nota Final 
15% 25% 60% 100% 

 
3. Aqueles alumnos/as que acaden entre 1 e 4’9 puntos de nota global terán a materia 

suspensa. Segundo a normativa vixente, Decreto 126/2008 do 19 de xuño  e Decreto 86/2015 
do 25 de xuño, o cálculo de nota media establece o redondeo de cualificacións numéricas 
como a aproximación á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. 

4. Aqueles alumnos/as que acaden entre 5 e 10 puntos na nota global terán a materia 
aprobada. 

5. No mes de setembro, poñerase a cualificación de NP (Non Presentado/a) a aqueles 
alumnos/as que non se presenten a esta proba extraordinaria. 

 
 
a. Rúbricas para as probas de produción oral e escrita. 

 
PRODUCIÓN ORAL: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (10 PUNTOS) 

 USO ADECUADO DO VOCABULARIO RELACIONADO CO TEMA  (máximo: 3 puntos) 
 
 Utiliza un vocabulario rico e amplo, relacionado co tema do que está a falar; sabe axustar o vocabulario a un 

rexistro máis ou menos formal según a situación. É quen de reformular a mensaxe utilizando outras expresións 
parecidas ou explicando o que quere dicir doutro xeito. Fala sempre en inglés. (3 puntos) 

 Utiliza bastante vocabulario. Case sempre sabe axustar as palabras utilizadas ao rexistro que necesita. Intenta 
reformular a mensaxe utilizando outras expresións parecidas ou tratando de explicarse doutro xeito, e axudándose 
de linguaxe non verbal. Fala sempre en inglés. (2 puntos) 

 Non ten un vocabulario moi amplo e repite as mesmas palabras varias veces; non distingue entre rexistro formao 
ou informal. Non é capaz de expresar a mensaxe doutro xeito nin de pedir axuda. Mezcla frases ou palabras en 
galego/ castelaán ou as inventa. (1 punto)  

 Apenas controla o vocabulario básico relacionado co tema. Fala continuamente en galego/castellan e inventa as 
palabras. (0 puntos) 

a. FLUIDEZ NO USO DA LINGUA (COMPRENSIBILIDADE, PRONUNCIACIÓN E ENTOACIÓN) (máximo 3 
puntos) 
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 Fala todo o tempo en ingles, de xeito fluido e comprensible, sen erros de pronunciación que afecten á comprensión. 
Boa entoación. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con coherencia. (3 puntos) 

 Fala todo o tempo en inglés, de xeito máis ou menos fluido, pero ás veces os erros na pronunciación afectan á 
comprensión. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con máis ou menos coherencia, pero utilizando só 
frases sinxelas. (2 puntos) 

 Mezcla o inglés co galego ou o castelán. É difícil de comprender a causa dos múltiples erros ou pola mala 
pronunciación, ou porque fala pouco. Apenas desenvolve as súas ideas. (1 punto) 

 Fala prácticamente en galego ou castelán ou inventa moitas palabras. Comete un montón de erros e a súa 
pronunciación impide a comprensión; ou fala moi pouco ou case nada. (0 puntos) 

b. USO CORRECTO DAS ESTRUTURAS GRAMATICAIS (máximo 3 puntos) 
 Usa de xeito correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas. Apenas comete erros de importancia (uso 

adecuado dos tempos verbais, concordancia entre suxeito e verbo, preposicións, etc.) (3 puntos) 
 Usa dun xeito máis ou menos correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas, ainda que amosa algunha 

incoherencia e comete algún erro grave (uso adecuado dos tempos verbais, concordancia entre suxeito e verbo, 
preposicións, etc.) (2 puntos) 

 Usa dun xeito inadecuado as formas morfolóxicas e sintácticas e non controla as estruturas gramaticais. Os erros 
graves son frecuentes ou dominan o discurso; apenas fala ou queda en silencio (1 punto) 

 Non é quen de usar mínimamente as formas morfolóxicas e sintácticas porque descoñece as estruturas gramaticais 
básicas. Non hai nada que avaliar. (0 puntos)  

c. VALORACIÓN GLOBAL (segue as indicacións; contido máis ou menos rico e interesante; grado de risco) 
(máximo: 1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa e non deixa ningún punto sen tocar; o  contido é interesante e non repite ideas; trata 
dinstintos puntos sobre o mesmo tema. (1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa, pero esquece algún dos puntos;  o contido é interesante pero repite as ideas e non se 
arrisca moito. (0’5 puntos) 

 Non segue as indicacións da tarefa; o contido é pouco ou nada interesante: repite varias veces a mesma idea e non 
se arrisca nada porque prácticamente non di nada. (0 puntos) 

 
PRODUCIÓN ESCRITA: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (10 PUNTOS (traballos clase)/20 PUNTOS (examen) 

a) Contido e cumprimento da tarefa (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20)  
 O estudante segue as indicacións dadas para o cumprimento da tarefa e axústase á extensión requerida (número 

máximo e mínimo de palabras). O contido correspóndese coa tarefa solicitada. 
 O texto compréndese sen dificultade e é suficientemente rico en contido (desenvolve máis dunha idea e da 

exemplos sobre o tema), non hai repetición de ideas e arríscase a escribir algo máis persoal, sen seguir o modelo 
(se é que se proporciona) ao pé da letra. 

b) Organización, estrutura e rexistro. Presentación. (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20) 
 O texto é coherente; as ideas están ben estruturadas e organizadas en parágrafos (introdución, desenvolvemento 

da idea e conclusión). 
 Utiliza un rexistro e un formato adecuado. 
 A versión final do texto está presentada con letra clara e limpo, sen tachaduras; deixa marxes e os parágrafos están 

claramente diferenciados.  
 Pon título ao texto e non esquece o seu nome. 
c) Corrección lingüística (4 puntos de 10 ou 8 puntos de 20) 
 Boa ortografía e puntuación. 
 Uso correcto das estruturas gramaticais e sintácticas correspondentes ao seu nivel (orden de palabras; 

concordancias de xénero, número, persoa; uso correcto dos tempos verbais; concordancia temporal; concordancia 
pronominal; oracións interrogativas e negativas; etc.) 

d) Riqueza lingüística (3 puntos de 10 ou 6 puntos de 20) 
 Usa un rexistro de vocabulario amplo relacionado co tema do que está a escribir, empleando sinónimos para evitar 

a repetición innecesaria de palabras. 

 Usa os conectores con corrección para engadir ideas, expresar contraste, causa, consecuencia, etc., según o seu 
nivel educativo. 
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1º CURSO DE BACHARELATO 
 

Contidos 
 

1. Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 

1.1. Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 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, 

detalles relevantes e implicacións). 
- Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
1.2. Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis comúns: verificadores, expresivos, 

apelativos e fáticos. 
 

2. Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción. 
 

2.1. Estratexias de produción: 
2.1.1. Planificación: 
 Identificar o contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da interacción. 
 Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura 

básica. 
 Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura de 

discurso adecuados a cada caso e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 

 Activar os coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e elementos 
lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

2.1.2. Execución: 
 Expresar a mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e axustándose, 

de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
 Reeaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou a mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

 Sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe prefabricada, etc.) e 
apoiarse neles. 
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 Cooperar na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e das demais 
persoas, e cooperando activamente na realizaciópn das tarefas de comunicación. 

 Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 
o Lingüísticos: 
 Substituír palabras por outras de significado parecido. 
 Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión. 
 Pedir axuda ou clarificación. 
o Paralingüísticos e para textuais: 
 Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o significado. 
 Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, contacto 

visual ou corporal e proxémica). 
 Usar sons cuasiligüísticos. 
 Usar os elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos marcadores 

discursivos para indicarlle á persoa destinataria ou oínte as partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

 
3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 
3.1.1. Estratexias de comprensión. 

 
 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema (coñecementos previos sobre 

o contido de que se trate) a partir da información superficial e paratextual: proveniencia do 
texto, imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, etc. 

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

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

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paratextuais. 
 Identificación das palabras clave. 
 Recoñecemento da información esencial que o texto proporciona e que é necesaria para lograr o 

obxectivo de lectura. 
 Supresión de informacións pouco relevantes (redundantes, de detalle e pouco pertinentes) para 

o obxectivo de lectura. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
 Revisión e recapitulación continua e autointerrogación sobre a comprensión. 

 
4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

 
4.1. Estratexias de produción. 

 
4.1.1. Planificación. 
 Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co fin de realizar 

eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema e o que se pode ou se quere dicir, xerar 
ideas posibles, etc.) 
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 Procurar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou dunha 
gramática, obtención de axuda, etc.) 

 
4.1.2. Execución. 
 Elaborar un borrador. 
 Estruturar o contido do texto. 
 Organizar o texto en parágrafors abordando en cada un unha idea principal do texto e entre 

todos conformar o significado ou idea global deste. 
 Considerar as propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 
 Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
 Reformular a tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (facer concesións 

no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles. 

 Apoiarse en sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe “prefabricada”, 
como frases feitas ou locucións). 

 Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional. 
 Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e procesos. Narración de acontecementos pasados puntuais e 
habituais, descricións 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 de 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 parecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a sorpresa, e os seus contrarios. 

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
 Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 
 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de predicións d de sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo. 
 

4.2. Estruturas sintáctico-discursivas 
4.3. Léxico escrito común e máis especializado (produción), dentro das propias áreas de 

interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativa á descrición de 
persoas e obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación 
e estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; 
ciencia e tenoloxía; historia e cultura. 

4.4. Revisión: 
 Identificar problemas, erros e repeticións. 
 Prestar atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 
 Realizar a escritura definitiva. 
 Presentar o texto de forma coidada (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso normativo 

de maiúsculas e minúsculas, etc.) 
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5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 

 
5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
 Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos distintivos como 

sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 
 Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia acentual das 

palabras). 
 Recoñecemento e uso comprensible dos elementos prosódicos (acento, ritmo e entoación das 

oracións). 
 Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común emitidas con procedementos 

básicos de redución fonética. 
 

5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas da palabra, da oración e do enunciado 
(punto, coma, punto e coma, comiñas, paréntese, signos de interrogación, signos de 
exclamación, puntos suspensivos e guión). 

 
5.3. Coñecementos morfosintácticos e discursivos: 

 
 Recoñecemento e uso de elementos morfosintácticos que permiten recoñecer, formular e 

organizar distintos tipos de texto. 
 Recoñecemento e uso de elemntos, categorías, clases, estruturas, procesos e relacións 

gramaticais habituais en distintos tipos de discurso. 
 

5.4. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
 Convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; 

linguaxe non verbal. 
 Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que 

falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 
 
 
 

5.5. Plurilingüismo: 
 Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada. 
 Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando esterotips lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 
5.6. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma. 

 
5.7. Funcións comunicativas: 
 Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional. 
 Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e procesos. 
 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estadoe e situacións 

presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo. 
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 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 aprohibivión, a 
exención e a obxección. 

 Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios. 

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
 Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

 
5.8. Léxico: 

 
 Recoñecemento e uso do léxico común e máis especializado relacionado con contidos educativos 

correspondentes e de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á 
descrición de persoas e obxectos, o tempo e o espazo, estados, eventos e acontecementos, 
actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; 
educación e estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura. 

 Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos como “Is this seat free? Ou “Can I ....?”, colocacións, frases feitas e léxico propio de 
temas relativos a feitos de acutalidade. 

 Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos, e de procedementos de formación de palabras 
mediante recursos de derivación e de composición, e recoñecemento de “falsos amigos”. 

 
5.9. Contidos sintáctico-discursivos: 

 
 Expresións de relacións lóxicas: conxunción (not only ... but also; both ... and); disxunción (or); 

oposición/concesión (but; .... though); causa (because (of), due to; as); finalidade (to+infinitive; 
for); comparación (as/not so + Adj + as; less/more + Adj/Adv (than); better and better; the 
highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands). 

 Relacións temporais (the moment (she left); while). 
 Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
 Exclamación (What + (Adj+) Noun: eg. What beautiful horses!; How + Adv+ Adj: eg. How very 

nice!; exclamatory sentences and phrases, eg. Hey, that’s my bike!) 
 Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, eg. No chane), nobody, nothing; 

negative tags; me neither.) 
 Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions. Wh Questions+prepositions; tags) 
 Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous 
+ Adv). 

 Expresión de aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv: eg. Every Sunday morning); used to) 
incoativo (be about to); terminativo (stop + ing). 
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 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); 
posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to; 
obriga: must; imperative; have (got) to; permiso (may; could; allow); intención (present 
continuous). 

 Expresión de existencia (there could be); a entidade (count/uncount/collective/compound); a 
cualidade (eg. Pretty good; much too expensive) 

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals; Quantity: eg. 
Lots/plenty (of); Degree: eg. Absolutely; a (little) bit. 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

 Expresión de tempo (points, eg: at midnight); divisions (eg. Term) and indications (ago; early; 
late) of time; duration (from ... to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first; second; after that; finally); simultaneousness 
(just when); frequency (eg. Twice/four times a week; daily). 

 Expresión de modo (Adv. And phrasals of manner: eg. Carefully; in a hurry). 
 Uso de conectores. 
 Have/Get causative 
 Phrasal Verbs 
 Gerunds and Infinitives. 

 

Temporalización dos contidos e adecuación dos mismos ás unidades didácticas. 
 
 Os contidos descritos no punto anterior están secuenciados en 9 unidades didácticas, que se 
corresponden co libro de texto para o presente curso: Living English 1 (Student’s Book); Burlington 
Books 2014. 
As unidades didácticas distribuiranse nos tres períodos de avaliación do seguinte xeito: 
 

1ª Avaliación  
(setembro- decembro) 

2ª Avaliación  
(xaneiro - marzo) 

3ª Avaliación  
(abril - xuño) 

 Unit 1 
 Unit 2 
 Unit 3 

 Unit   4 
 Unit 5 
 Unit 6 

 Unit  7 
 Unit 8 

 
 
 
Secuenciación das unidades didácticas por trimestres: 
 
 
Starter 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE AVALiACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 
c) 
f) 

 Estratexias 
de 
comprensión

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o 

CCL 
CAA 
CSC 
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 : persoas 
falando dunha 
entrevista de 
traballo. 

 

información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes 
ou a  información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas como 
explícitas do texto, se están 
claramente sinaladas. 
 

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

CCEC 
 
 

B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
articulados a velocidade media 
ou normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos 
dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e se poidan confirmar certos 
detalles. 
 

PLEB1.2. 
Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou 
por outros medios, 
relativas á 
realización  de  
actividades e  
normas de 
seguridade no 
ámbito persoal (por 
exemplo, nunha 
instalación depor- 
tiva), público (por 
exemplo, nunha 
situación de 
emerxencia), 
educativo ou 
ocupacional (por 
exemplo, unha 
visita guiada a unha 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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pinaco- teca, ou 
sobre o uso de 
máquinas, 
dispositivos 
electrónicos ou 
programas 
informáticos).  

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais 
entre varias persoas 
interlocutoras, e de descricións 
e narracións breves 
reproducidas por medio de 
dispositivos multimedia (radio, 
televisión, vídeo, internet, etc.), 
expresadas nunha linguaxe sen 
sentidos implícitos nin usos 
idiomáticos. 
 

PLEB1.3. 
Comprende,  nunha 
conversa formal na 
que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información 
detallada e puntos 
de vista e opinións 
sobre temas da súa 
especialidade e 
relativos a 
actividades e 
procedementos 
cotiáns e menos 
habituais, sempre 
que poida expor 
preguntas para 
com- probar  que  
comprendeu o  que  
o interlocutor quixo 
dicir e conseguir 
aclaracións sobre 
algúns detalles.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.4. Comprender o sentido 
xeral, a información esencial, os 
puntos principais e os detalles 
máis relevantes de textos orais 
transmitidos por medios 
técnicos, claramente 
estruturados e en lingua 
estándar, articulados a 
velocidade lenta, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 
 

PLEB1.4.  
Comprende  as  
ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou 
conferencia que 
verse sobre temas 
do seu interese ou 
da súa 
especialidade, 
sempre que o 
discurso estea 
articulado de  
maneira clara  e  en 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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lingua estándar 
(por exemplo, unha 
presentación sobre 
a organización da 
universidade 
noutros países). 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de 
contacto social e as normas de 
cor- tesía, e as utilizadas para 
iniciar e terminar o discurso, así 
como a intención comunicativa 
das persoas que as utilizan en 
situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas 
coñecidos ou de interese 
persoal, emitidos en lingua 
estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que 
conteñan variedade de 
expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas 
frecuentes, e termos habituais e  
cultos  de  uso  común non 
especializados. 
. 

PLEB1.5. 
Comprende os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
na maioría de 
programas de radio 
e televisión 
relativos a temas de 
interese persoal ou 
da súa 
especialidade (por 
exemplo, 
entrevistas, 
documentais, series 
e películas), cando 
se articulan de 
forma 
relativamente lenta 
e cunha pronuncia 
clara e estándar, e 
que traten temas 
coñecidos ou do seu 
interese. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as 
funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estrturas 
sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, 
unha estrutura interrogativa 
para dar unha orde). 
 

PLEB1.6. Identifica 
os puntos principais 
e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas 
ou máis persoas 
interlocutoras, que 
se pro- duce ao seu 
ao redor, sempre 
que as condicións 
acústicas sexan 
boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso 
moi idiomático da 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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lingua. 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- 
sións en que se traten temas 
cotiáns xerais ou do seu interese 
(necesidades materiais, 
sensacións físicas e sentimentos, 
opinións e experiencias 
persoais) relacionados co 
traballo, os estudos e o tempo 
de lecer, se as persoas 
participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en 
lingua estándar, e se non hai 
interferencias acústicas. 
 

PLEB1.7. Identifica 
os puntos principais 
e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas 
ou máis persoas 
interlocutoras, que 
se pro- duce ao seu 
ao redor, sempre 
que as condicións 
acústicas sexan 
boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso 
moi idiomático da 
lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.8. Recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas 
expre- sas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo 
o interese ou a indiferenza), 
cando a articulación é clara. 
 

PLEB1.8. 
Comprende, nunha 
con- versa informal 
ou nunha discusión 
na que participa, 
tanto de viva voz 
como por medios 
técnicos, 
información 
específica relevante 
sobre temas xerais 
ou do seu interese, e 
capta sentimentos 
como a sorpresa, o 
interese ou a 
indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutoras 
eviten un uso moi 
idiomático da lingua 
e se non haxa 
interferencias 
acústicas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

  B1.9. Perseverar por acceder ao 
sentido do texto oral 
(cambiando o tipo de escoita, 

PLEB1.9. Entende, 
en transaccións e 
xestións cotiás e 

CCL 
CAA 
CSC 
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pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) 
aínda que en ocasións e mesmo 
con frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral non 
poidan ser verificadas con 
claridade. 

menos habituais, a  
exposición dun  
problema ou a 
solicitude de 
información 
respecto desta (por 
exemplo, no caso 
dunha 
reclamación), 
sempre que poida 
pedir confirmación 
sobre algúns 
detalles. 

CCEC 
 

Bloque 2. Producción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

 Estratexias 
de 
producción: 
preguntar e 
responder 
preguntas, 
anticipar e 
practicar o 
vocabulario da 
unidade, 
escoitar 
atentamente e 
dar a súa 
opinión. 
Realizar 
exercicios 
previos á 
comunicación 
oral como 
preparación.  

 

B2.1. Facer un uso consciente 
dos patróns sonoros acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
carácter xeral, para expresar 
distintos significados segundo 
as demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa 
con eficacia en 
conversas informais 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
describe con certo 
detalle feitos, 
experiencias, sen- 
timentos e 
reaccións, soños, 
esperanzas e 
ambicións, e 
responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese 
ou a indiferenza; 
conta historias, así 
como o argumento 
de libros e películas, 
indicando as súas 
reaccións; ofrece e 
interésase por 
opinións persoais 
sobre temas do seu 
interese; fai 
comprensibles as 
súas opinións ou 
reaccións respecto 
das solucións 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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posibles de 
problemas ou 
cuestións prácticas; 
expresa con 
amabilidade 
crenzas, acordos e 
desacordos, e 
explica e xustifica as 
súas opinións e os 
seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez 
necesaria para manter a 
comunicación e garantir o 
obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que 
poida haber algunhas pausas, 
para buscar  palabras  e  
vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis 
complexas. 
 

PLEB2.2.  
Desenvólvese con 
eficacia en 
transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou 
trata coas 
autoridades, así 
como en situacións 
menos habituais  en  
hoteis,  tendas,  
axencias de viaxes, 
centros de saúde, 
estudo ou traballo 
(por exemplo, para 
facer reclamacións), 
expondo os seus 
razoamentos e 
puntos de vista con 
claridade e 
seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do 
texto oral ás funcións 
comunicativas re- quiridas, 
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 

PLEB2.3. Segue 
unha entrevista cun 
patrón estruturado 
de preguntas  
establecido con  
anterioridade, 
realizando 
preguntas 
complementarias 
ou respondendo a 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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reforzo ou a recuperación do 
tema. 

elas, sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible 
da interacción). 

B2.4. Producir textos atendendo 
á súa planificación e utilizando 
estratexias de comunicación 
como o uso de circunloquios, 
paráfrases ou substitucións 
léxicas que permiten sacar 
proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 
 

PLEB2.4. . 
Compensa as 
carencias 
lingüísticas con 
certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor, e 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos 
coherentes e ben  estruturados 
sobre temas de interese persoal, 
ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de 
cohesión máis comúns, e 
amosando un control razoable 
de expresións e estruturas, e un 
léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 
 

PLEB2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de 
certa duración 
sobre un tema 
educativo (por 
exemplo, o deseño 
dun aparello ou 
dispositivo, ou 
sobre unha obra 
artística ou 
literaria), coa 
suficiente claridade 
como para que se 
poida seguir sen 
dificultade a maior 
parte do tempo e 
cuxas ideas 
principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, 
e responde a 
preguntas 
complementarias da 
audiencia 
formuladas con 
claridade e a 
velocidade normal.  

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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B2.6. Coñecer,  seleccionar  con 
atención e saber aplicar con 
eficacia as estratexias 
adecuadas para producir textos 
orais de diversos tipos e de 
certa lonxitude, tentando novas 
formulacións e combinacións 
dentro do propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por 
exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou 
espaciais) que conducen a 
malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai un 
problema. 
 

PLEB2.6. . Inicia, 
mantén e finaliza 
espontaneamente 
con certa 
seguridade 
conversas e 
discusións cara a 
cara sobre temas 
cotiáns de interese 
persoal ou 
pertinentes para a 
vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio 
lingüístico sinxelo, 
aínda que ás veces 
precise facer pausas 
para pensar o que 
quere dicir. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación 
oral planificada de certa 
lonxitude sobre temas xerais e 
educativos propios da idade e 
do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en 
notas e elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas 
complementarias de carácter 
previsíbel. 
 

  PLEB.2.7. Toma  
parte  
adecuadamente,  
aínda  que  ás  veces  
teña que pedir que 
lle repitan ou 
aclaren algunha 
dúbida, en 
conversas formais, 
entrevistas e 
reunións de 
carácter educativo 
ou ocupacional, 
intercambiando 
información 
relevante sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo 
e dando instrucións 
ou solucións a 
problemas 
prácticos, expondo 
os seus puntos de 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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vista con claridade, 
e xustificando con 
certo detalle e de 
maneira coherente  
as  súas  opinións,  
os seus  plans e  as  
súas  suxestións 
sobre futuras 
actuacións. 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade 
na interacción polo que respecta 
aos mecanismos de toma e 
cesión do quenda de palabra, a 
colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento 
da comunicación, aínda que 
poida que non sempre se faga de 
maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera 
na interacción 
verificando a 
comprensión propia 
e das demais 
persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das 
tarefas de 
comunicación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
b) 
c) 
f) 
m) 
n) 

 Estratexias 
de 
comprensión
: captar o 
significado 
xeral do texto 
(intentar 
aplicarlle un 
titular), captar 
ideas 
esenciais do 
texto, ler o 
texto 
completo 
antes de 
identificar 
detalles, 
pregunas 
acerca dos 
textos a, 
buscar 
palabras no 
texto a través 
da súa 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes 
do texto, a información, as ideas 
e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas, claramente 
sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
como a 
identificación da 
intención 
comunicativa, a 
anticipación da in- 
formación a  partir  
dos  elementos 
textuais e non 
textuais, o uso do 
contexto, a 
aplicación de regras 
de formación de 
palabras para 
inferir significados 
ou o apoio na 
organización da 
información e no 
tipo de texto. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
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definición. 
 

B3.2. Distinguir tanto a función 
ou as funcións comunicativas 
princi- pais do texto como as 
implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas 
derivadas do uso de expoñentes 
das devanditas funcións, e 
identificar os propósitos 
comunicativos xerais asociados 
a distintos formatos, patróns e 
estios discursivos típicos. 
 

PLEB3.2. 
Comprende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de 
certa lonxitude, nos 
que se adoptan 
puntos de vista 
concretos sobre 
temas de 
actualidade ou do 
seu interese, 
redactados nunha 
variante estándar 
da lingua. 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
que traten temas tanto 
abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo ou ocupacional ou 
laboral, sempre que se poidan 
reler as seccións difíciles. 
 

PLEB3.3. Entende,  
en  manuais, 
enciclopedias e 
libros de texto, en 
soporte tanto 
impreso como 
dixital, información 
concreta para a 
resolución de 
tarefas da clase ou 
trabalos  de  
investigación 
relacionados con 
temas da súa 
especialidade, así 
como información 
concreta 
relacionada con  
cuestións prácticas 
ou con temas do seu 
interese educativo 
ou ocupacional, en 
páxinas web e 
outros textos 
informativos 
oficiais, 
institucionais, ou 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 
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corporativos. 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as 
fun- cións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha 
estrutura interrogativa para dar 
unha orde). 
  

PLEB3.4. . 
Comprende 
instrucións dunha 
certa extensión e 
complexidade 
dentro da súa área 
de interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as 
seccións difíciles 
(por exemplo, sobre 
cómo redactar un 
traballo educativo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

 CCL 
 CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de 
ficción e literarios 
contemporáneos, auténticos ou 
adaptados, e relacionados cos 
propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, 
público e educativo, ben 
estruturados en rexistro 
estándar da lingua, e escritos de 
xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. 
Comprende 
información 
relevante en  
correspondencia 
formal de 
institucións 
públicas ou 
entidades privadas 
como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un 
curso). 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender 
correspondencia persoal breve 
en papel ou soporte dixital, 
redactada en lingua estándar e 
clara, que narre e describa 
acontecementos, sentimentos 
básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 
detalles relevantes 
e  implicacións de  
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por 
exemplo, folle.  

 CCL 
 CSC 
 CCEC 
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Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

 Estratexias 
de 
produción: 
planificar o 
que se vai 
escribir; 
seguindo a 
guía e 
conselos sobre 
a elaboración 
de textos. 

 

B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos de estrutura clara e de 
certa lonxitude, por exemplo, 
desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir 
dun guión previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  
en  calquera 
soporte, informes 
breves nos que dá 
información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou 
menos habitual (por 
exemplo, un 
problema xurdido 
durante unha 
viaxe), describindo 
co detalle suficiente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando 
acontecementos 
nunha secuencia 
coherente; 
explicando os 
motivos de certas 
accións, e ofrecendo 
opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre 
futuras liñas de 
actuación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de estrutura 
clara sobre una serie de temas 
xerais e máis específicos 
relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co 
suficiente detalle; redactando en 
palabras propias, e organizando 
de maneira coherente, 
información e ideas ex- traídas 
de diversas fontes, e 
xustificando as propias opinións 
sobre temas xerais, ou máis 
específicos, utilizando 
elementos de cohesión e 

PLEB4.2.  Nas 
tarefas de expresión 
escrita, produce 
habitualmente 
textos coherentes, 
con cohesión e 
adecuados aos fins 
funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica  
como  de  
puntuación, na  
orde das palabras e 
na presentación do 
escrito (marxes, 
espazos de 

 CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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coherencia e un léxico de uso 
común, ou máis específico, 
segundo o contexto de 
comunicación. 
 

interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 

B4.3. Adecuar a produción do 
texto escrito  ás  funcións 
comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes 
habituais, os máis adecuados ao 
propósito comunicativo, e os 
patróns discursivos típicos de 
presentación e organización da 
información, entre outros, o 
reforzo ou a recuperación do 
tema. 
 

PLEB4.3 Completa 
un cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, educativa 
ou laboral (por 
exemplo, para 
tomar parte nun 
concurso 
internacional, ou 
para solicitar unhas 
prácticas en 
empresas). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso 
común con fin de que o discurso 
estea ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  
nun  formato 
convencional e en 
calquera soporte,  
un  currículo 
detallando e  
ampliando a 
información que 
considera relevante 
en relación co 
propósito e o 
destinatario 
específicos. 

 CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte impreso ou 
dixital, de xeito coidado (con 
atención ás marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, etc.) 
atendendo non só á corrección 
ortográfica da palabra, senón 
tamén ao uso de maiúsculas e 
minúsculas, e signos de puntua. 

PLEB4.5 Toma   
notas,   facendo 
unha lista dos 
aspectos 
importantes, 
durante unha 
conferencia sinxela,  
e  redacta un  breve 
resumo coa  
información 
esencial,  sempre 
que o tema sexa 
coñecido e o 
discurso se formule 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  
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dun modo sinxelo e 
se articule con 
claridade. 

B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir 
notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal. 
. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos 
partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, 
exactitude, 
coherencia e 
fidelidade ao texto 
orixinal. 
 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao 
seu ámbito persoal e profesional 
nas que pide ou transmite 
información sinxela de carácter 
inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a 
estrutura e características 
propias deste tipo de texto 
(cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa 
en foros e blogs nos 
que transmite 
información e ideas 
sobre temas 
abstractos e 
concretos, 
comproba 
información e 
pregunta sobre 
problemas e 
explícaos con 
razoable precisión, 
e describe, de 
maneira detallada, 
ex- periencias, 
sentimentos, 
reaccións, feitos, 
plans e unha serie 
de temas concretos 
relacionados cos 
seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

   PLEB4.8.  Escribe,  
en  calquera 
soporte, cartas 

  CCL 
  CAA 
  CSC           
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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 correspon- 
dencia, no ámbito 
público, educativo 
ou laboral, 
respectando as 
convencións 
formais e de 
cortesía propias 
deste tipo de textos. 

CCEC 
 CD 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 
b) 
c) 
f) 
p) 
 

 Patróns 
sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
normas de 
pronunciación
, acentuación e 
entoación... 

 Patrones 
gráficos e 
convencións 
ortográficas: 
a ortografía do 
novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturai
s e 
sociolingüísti
cos: audición 
sobre 
entrevista de 
traballo . 

B5.1. Discriminar e producir con 
certa fluidez    patróns    
sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e as 
intencións comunicativas 
desexados. poñentes fonéticos, 
léxicos, estruturais e funcionais 
básicos da lingua estranxeira, en 
contextos reais ou simulados de 
comunicación 
 

PLB5.1. 
Desenvólvese na 
maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da 
lingua estranxeira; 
reflexiona sobre o 
propio proceso de 
adquisición da 
lingua e transfire á 
lingua estranxeira 
coñe- cementos e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B5.2. Utilizar eficazmente os 
com poñentes fonéticos, léxicos, 
estruturais e funcionais básicos 
da lingua estranxeira, en 
contextos reais ou simulados de 
comunicación 

PLB5.2. 
Desenvólvese na 
maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da 
lingua estranxeira; 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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experiencias 
pasadas, 
entrevista de 
traballo, 
comparación 
de fotos. 

 
 Funcións                  

co 
municativas: 
Identificación 
de 
información 
xeral e 
específica 
nunha 
entrevista de 
traballo. 
Lectura de 
diversos 
textos e 
asociación cos 
titulares, 
formulación 
de preguntas 
sobre textos a 
partir da 
lectura e as 
respostas, 
lectura e 
compleción 
dos textos 
descriptivos 
coas palabras 
propostas. 

Resposta a 
preguntas e 
comparación das 
respostas en 
parellas ou 
grupos, 
intercambio de 
preguntas e 
contraste das 
respostas dadas, 
práctica oral 

reflexiona sobre o 
propio proceso de 
adquisición da 
lingua e transfire á 
lingua estranxeira 
coñe- cementos e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas 

B5.3. Reproducir os patróns 
ortográficos, de puntuación e de 
forma- to de uso común, e 
algúns de carácter máis 
específico (por exemplo, 
indicacións para acoutar 
información, como parénteses 
ou guións), con corrección na 
maioría das ocasións; saber 
manexar procesadores de textos 
para resolver dúbidas 
ortográficas nos textos 
producidos en formato 
electrónico, e utilizar con 
eficacia as convencións de 
escritura que rexen na 
comunicación por internet. 
 

PLB5.3. Utiliza a 
lingua estranxei- ra 
como instrumento 
de acceso á 
información 
procedente de 
diversas fontes 
(biblioteca, internet, 
etc.) e como  
ferramenta  de  
aprendizaxe de 
contidos diversos, e, 
durante as 
actividades de aula, 
en situacións de 
comunicación reais 
ou simuladas, como 
medio de 
comunicación e 
entendemento 
entre persoas de 
procedencias, 
linguas e culturas 
distintas, evitando 
calquera tipo de 
discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e 
culturais. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.4. Coñecer e aplicar os trazos 
socioculturais e 
sociolingüísticos salientables 
das comunidades en que se 
utiliza a lingua meta, e as súas 
diferenzas con respecto ás 
culturas propias, relativas a 

PLB5.4. Explica  
valores  e  com- 
portamentos 
propios dunha 
cultura a membros 
de outra diferente, 
consciente da 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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formulando 
preguntas a partir 
das palabras 
dadas e 
respondéndoas, 
realización dunha 
entrevista 
(Speaking & 
writing option, 
intercambio oral e 
decisión sobre a 
veracidade das 
frases formuladas 
polo compañeiro, 
descrición e unha 
fotografía e 
comentario cun 
compañeiro 
usando as 
expresións 
presentadas no 
cadro key phrases, 
descrición e 
contraste entre 
dúas fotografías, 
usando as key 
phrases 
presentadas. 
Lectura de 
diversos textos e 
asociación cos 
titulares, 
formulación de 
preguntas sobre 
textos a partir da 
lectura e as 
respostas, lectura 
e compleción de 
dous textos 
descritivos coas 
palabras 
propostas. 
Elaboración dun 
texto descritivo, 
elaboración dun 
texto comprando 

situa- cións cotiás e menos 
habituais no ámbito persoal, 
público, educativo e ocupacional 
ou laboral, sobre a estrutura 
socioeconómica, as relacións 
interpersoais, de xerarquía e 
entre grupos, o comportamento 
(posturas e acenos, expresións 
faciais, uso da voz, contacto 
visual e códigos proxémicos), as 
conven- cións sociais (actitudes, 
valores e tabús), os costumes e 
os usos, e actuar en 
consecuencia, adaptándose  
adecuadamente ás  
características das persoas 
interlocutoras e da situación 
comunicativa na produción do 
texto oral e escrito 

importancia desta 
actividade de 
mediación 
intercultural. 

B5.5. Amosar interese por 
establecer relacións entre a 
cultura propia e a cultura da 
lingua meta para cumprir o 
papel de intermediación 
cultural, e abordar con eficacia a 
resolución de malentendidos 
interculturais, esforzándose por 
superar comparacións ou xuízos 
estereotipados. 
 

PLB5.5. Coñece 
algúns aspectos 
significativos 
históricos 
xeográficos e de 
produción cultural 
dos países onde se 
fala a lingua 
estranxeira, 
obtendo a 
información por 
diferen tes medios, 
entre eles a 
biblioteca, internet 
e outras tecnoloxías 
da información e da 
comunicación. 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 

B5.6. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso 
común co fin de que o discurso 
estea ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función ou as 
funcións comunicativas 

PLB5.6. Produce 
textos orais e 
escritos en 
diferentes soportes 
suficientemente 
cohesivos, 
coherentes e 
adecuados ao 
propósito 
comunicativo. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 
 CD 
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dous fotografías 
(establecendo 
similitudes e 
diferenzas). 
 
 Léxico oral e 

escrito 
básico de uso 
común 
relativo a: 
hábitos e 
rutinas, 
eventos 
pasados, 
experiencias. 

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Present 
simple, 
Present 
continuous, 
Past simple, 
Past 
continuous, 
Present 
Perfect, 
Present 
perfect 
continuous, 
ever, never, 
for, since, still, 
yet, already, 
none, both, all, 
neither, 
indefinite 
pronouns, 
comparatives 
and 
superlatives. 

 

B5.7. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico oral 
e escrito común e máis 
especializado cando se conta 
con apoio visual ou contextual, 
relacionado cos propios 
intereses e as propias 
necesidades nos ámbitos 
persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, e 
expresións e modismos de uso 
habitual. 

PLB5.7. Exprésase 
oralmente e por 
escrito, en 
diferentes soportes, 
con certa densidade 
léxica, evitando 
repeticións 
innecesarias co uso 
de sinónimos e 
palabras de 
significado próximo, 
e recoñece un léxico 
máis especializado 
se conta con apoio 
visual ou 
contextual. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

B5.8. .  Resumir  ou  parafrasear 
un texto para facelo intelixible a 
quen necesita esta mediación 
por  descoñecemento ou 
coñecemento in suficiente da 
lingua meta. 
 

PLEB5.8. Realiza 
actividades de 
mediación 
lingüística 
(reformula o 
sentido dun texto, 
oral ou escrito para 
facelo comprensible 
a persoas 
interlocutoras que 
descoñecen a lingua 
en que se produce, 
escribe o resumo 
dun debate oral ou 
un artigo lido 
noutra lingua, fai 
unha exposición 
oral a partir de 
notas, cambia de 
modalidade 
semiótica, como do 
texto ao esquema, 
etc.).  

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD  
 

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 

PLEB5.9. Participa 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión 
de libros e películas, 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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docente, relacionados cos 
elemen- tos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais  

obras de teatro, 
etc.) nos que se 
utilizan varias lin 
guas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evita 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora 
as competencias 
que posúe como 
persoa plurilingüe. 
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Unit 1 - Experiences 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE AVALiACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 
c) 
f) 
 

Estratexias de 
comprensión: 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións ou 
vídeos sobre: 
preferencias, 
historia sobre un 
rescate, diálogos 
sobre 
experiencias 
persoais, 
conversación 
unha historia 
versionada, un 
programa e unha 
situación de 
emerxencia. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes 
ou a  información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas como 
explícitas do texto, se están 
claramente sinaladas. 
 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o 
seu proceso de 
compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o 
caso, sacando 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo 
intencións a partir 
do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do 
que segue (palabra, 
frase, resposta, etc.), 
e intuíndo o que 
non se comprende e 
o que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
propias 
experiencias. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
articulados a velocidade media 
ou normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos 
dentro do propio campo de 

PLEB1.2. 
Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou 
por outros medios, 
relativas á 
realización  de  
actividades e  
normas de 
seguridade no 
ámbito persoal (por 
exemplo, nunha 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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especialización ou de interese, 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e se poidan confirmar certos 
detalles. 
 

instalación depor- 
tiva), público (por 
exemplo, nunha 
situación de 
emerxencia), 
educativo ou 
ocupacional (por 
exemplo, unha 
visita guiada a unha 
pinaco- teca, ou 
sobre o uso de 
máquinas, 
dispositivos 
electrónicos ou 
programas 
informáticos).  

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais 
entre varias persoas 
interlocutoras, e de descricións 
e narracións breves 
reproducidas por medio de 
dispositivos multimedia (radio, 
televisión, vídeo, internet, etc.), 
expresadas nunha linguaxe sen 
sentidos implícitos nin usos 
idiomáticos. 
 

PLEB1.3. 
Comprende,  nunha 
conversa formal na 
que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información 
detallada e puntos 
de vista e opinións 
sobre temas da súa 
especialidade e 
relativos a 
actividades e 
procedementos 
cotiáns e menos 
habituais, sempre 
que poida expor 
preguntas para 
com- probar  que  
comprendeu o  que  
o interlocutor quixo 
dicir e conseguir 
aclaracións sobre 
algúns detalles.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.4. Comprender o sentido 
xeral, a información esencial, os 
puntos principais e os detalles 
máis relevantes de textos orais 
transmitidos por medios 
técnicos, claramente 

PLEB1.4.  
Comprende  as  
ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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estruturados e en lingua 
estándar, articulados a 
velocidade lenta, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 
 

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 
(por exemplo, unha 
presentación sobre 
a organización da 
universidade 
noutros países). 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de 
contacto social e as normas de 
cor- tesía, e as utilizadas para 
iniciar e terminar o discurso, así 
como a intención comunicativa 
das persoas que as utilizan en 
situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas 
coñecidos ou de interese 
persoal, emitidos en lingua 
estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que 
conteñan variedade de 
expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas 
frecuentes, e termos habituais e  
cultos  de  uso  común non 
especializados. 
. 

PLEB1.5. 
Comprende os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
na maioría de 
programas de radio 
e televisión 
relativos a temas de 
interese persoal ou 
da súa 
especialidade (por 
exemplo, 
entrevistas, 
documentais, series 
e películas), cando 
se articulan de 
forma 
relativamente lenta 
e cunha pronuncia 
clara e estándar, e 
que traten temas 
coñecidos ou do seu 
interese. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as 
funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estrturas 
sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, 

PLEB1.6. Identifica 
os puntos principais 
e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas 
ou máis persoas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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unha estrutura interrogativa 
para dar unha orde). 
 

interlocutoras, que 
se pro- duce ao seu 
ao redor, sempre 
que as condicións 
acústicas sexan 
boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso 
moi idiomático da 
lingua. 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- 
sións en que se traten temas 
cotiáns xerais ou do seu interese 
(necesidades materiais, 
sensacións físicas e sentimentos, 
opinións e experiencias 
persoais) relacionados co 
traballo, os estudos e o tempo 
de lecer, se as persoas 
participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en 
lingua estándar, e se non hai 
interferencias acústicas. 
 

PLEB1.7. Identifica 
os puntos principais 
e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas 
ou máis persoas 
interlocutoras, que 
se pro- duce ao seu 
ao redor, sempre 
que as condicións 
acústicas sexan 
boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso 
moi idiomático da 
lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.8. Recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas 
expre- sas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo 
o interese ou a indiferenza), 
cando a articulación é clara. 
 

PLEB1.8. 
Comprende, nunha 
con- versa informal 
ou nunha discusión 
na que participa, 
tanto de viva voz 
como por medios 
técnicos, 
información 
específica relevante 
sobre temas xerais 
ou do seu interese, e 
capta sentimentos 
como a sorpresa, o 
interese ou a 
indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutoras 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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eviten un uso moi 
idiomático da lingua 
e se non haxa 
interferencias 
acústicas. 

  B1.9. Perseverar por acceder ao 
sentido do texto oral 
(cambiando o tipo de escoita, 
pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) 
aínda que en ocasións e mesmo 
con frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral non 
poidan ser verificadas con 
claridade. 

PLEB1.9. Entende, 
en transaccións e 
xestións cotiás e 
menos habituais, a  
exposición dun  
problema ou a 
solicitude de 
información 
respecto desta (por 
exemplo, no caso 
dunha 
reclamación), 
sempre que poida 
pedir confirmación 
sobre algúns 
detalles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

Bloque 2. Producción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

 Estratexias 
de 
producción: 
preguntar e 
responder 
preguntas, 
anticipar e 
practicar o 
vocabulario da 
unidade, 
escoitar 
atentamente e 
dar a súa 
opinión. 
Realizar 
exercicios 
previos á 
comunicación 
oral como 
preparación.  

 

B2.1. Facer un uso consciente 
dos patróns sonoros acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
carácter xeral, para expresar 
distintos significados segundo 
as demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 
eficacia en conversas 
informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
describe con certo 
detalle feitos, 
experiencias, sen- 
timentos 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 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestións prácticas; 
expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, 
e explica e xustifica as 
súas opinións e os seus 
proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez 
necesaria para manter a 
comunicación e garantir o 
obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que 
poida haber algunhas pausas, 
para buscar  palabras  e  
vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis 
complexas. 
 

PLEB2.2.  
Desenvólvese con 
eficacia en 
transaccións e xestións 
que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe 
ou trata coas 
autoridades, así como 
en situacións menos 
habituais  en  hoteis,  
tendas,  axencias de 
viaxes, centros de 
saúde, estudo ou 
traballo (por exemplo, 
para facer 
reclamacións), 
expondo os seus 
razoamentos e puntos 
de vista con claridade e 
seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do 
texto oral ás funcións 
comunicativas re- quiridas, 
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 

PLEB2.3. Segue unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de 
preguntas  establecido 
con  anterioridade, 
realizando preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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reforzo ou a recuperación do 
tema. 

ámbito predicible da 
interacción). 

B2.4. Producir textos atendendo 
á súa planificación e utilizando 
estratexias de comunicación 
como o uso de circunloquios, 
paráfrases ou substitucións 
léxicas que permiten sacar 
proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 
 

PLEB2.4.  Compensa as 
carencias lingüísticas 
con certa 
naturalidadee 
pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor, e 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos 
coherentes e ben  estruturados 
sobre temas de interese persoal, 
ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de 
cohesión máis comúns, e 
amosando un control razoable 
de expresións e estruturas, e un 
léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 
 

PLEB2.5.Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un 
tema educativo (por 
exemplo, o deseño dun 
aparello ou dispositivo, 
ou sobre unha obra 
artística ou literaria), 
coa suficiente 
claridade como para 
que se poida seguir sen 
dificultade a maior 
parte do tempo e cuxas 
ideas principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal.  

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.6. Coñecer,  seleccionar  con 
atención e saber aplicar con 
eficacia as estratexias 
adecuadas para producir textos 
orais de diversos tipos e de 
certa lonxitude, tentando novas 
formulacións e combinacións 
dentro do propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por 

PLEB2.6. . Inicia, 
mantén e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre 
temas cotiáns de 
interese persoal ou 
pertinentes para a vida 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou 
espaciais) que conducen a 
malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai un 
problema. 
 

diaria, comunicándose 
cun repertorio 
lingüístico sinxelo, 
aínda que ás veces 
precise facer pausas 
para pensar o que 
quere dicir. 

B2.7. Realizar  una  presentación 
oral planificada de certa 
lonxitude sobre temas xerais e 
educativos propios da idade e 
do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en 
notas e elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas 
complementarias de carácter 
previsíbel. 
 

  PLEB.2.7. Toma  parte  
adecuadamente,  aínda  
que  ás  veces  teña que 
pedir que lle repitan 
ou aclaren algunha 
dúbida, en conversas 
formais, entrevistas e 
reunións de carácter 
educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista 
con claridade, e 
xustificando con certo 
detalle e de maneira 
coherente  as  súas  
opinións,  os seus  
plans e  as  súas  
suxestións sobre 
futuras actuacións. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade 
na interacción polo que respecta 
aos mecanismos de toma e 
cesión do quenda de palabra, a 
colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento 
da comunicación, aínda que 
poida que non sempre se faga de 
maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia 
e das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
b) 
c) 
f) 
m) 
n) 

 Estratexias de 
comprensión: captar 
o significado xeral do 
texto (intentar 
aplicarlle un titular), 
captar ideas esenciais 
do texto, ler o texto 
completo antes de 
identificar detalles, 
pregunas acerca dos 
textos a, buscar 
palabras no texto a 
través da súa 
definición. 

 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes 
do texto, a información, as ideas 
e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas, claramente 
sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
como a 
identificación da 
intención 
comunicativa, a 
anticipación da in- 
formación a  partir  
dos  elementos 
textuais e non 
textuais, o uso do 
contexto, a 
aplicación de regras 
de formación de 
palabras para 
inferir significados 
ou o apoio na 
organización da 
información e no 
tipo de texto. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 

B3.2. Distinguir tanto a función 
ou as funcións comunicativas 
princi- pais do texto como as 
implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas 
derivadas do uso de expoñentes 
das devanditas funcións, e 
identificar os propósitos 
comunicativos xerais asociados 
a distintos formatos, patróns e 
estios discursivos típicos. 
 

PLEB3.2. 
Comprende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de 
certa lonxitude, nos 
que se adoptan 
puntos de vista 
concretos sobre 
temas de 
actualidade ou do 
seu interese, 
redactados nunha 
variante estándar 
da lingua. 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas PLEB3.3. Entende,    CCL 
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principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
que traten temas tanto 
abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo ou ocupacional ou 
laboral, sempre que se poidan 
reler as seccións difíciles. 
 

en  manuais, 
enciclopedias e 
libros de texto, en 
soporte tanto 
impreso como 
dixital, información 
concreta para a 
resolución de 
tarefas da clase ou 
trabalos  de  
investigación 
relacionados con 
temas da súa 
especialidade, así 
como información 
concreta 
relacionada con  
cuestións prácticas 
ou con temas do seu 
interese educativo 
ou ocupacional, en 
páxinas web e 
outros textos 
informativos 
oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

 CAA 
  CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as 
fun- cións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha 
estrutura interrogativa para dar 
unha orde). 
  

PLEB3.4. . 
Comprende 
instrucións dunha 
certa extensión e 
complexidade 
dentro da súa área 
de interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as 
seccións difíciles 
(por exemplo, sobre 
cómo redactar un 
traballo educativo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de 
ficción e literarios 

PLEB3.5. 
Comprende 

  CCL 
  CSC 
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contemporáneos, auténticos ou 
adaptados, e relacionados cos 
propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, 
público e educativo, ben 
estruturados en rexistro 
estándar da lingua, e escritos de 
xeito claro e sinxelo. 

información 
relevante en  
correspondencia 
formal de 
institucións 
públicas ou 
entidades privadas 
como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un 
curso). 

  CCEC 

B3.6. Comprender 
correspondencia persoal breve 
en papel ou soporte dixital, 
redactada en lingua estándar e 
clara, que narre e describa 
acontecementos, sentimentos 
básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 
detalles relevantes 
e  implicacións de  
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por 
exemplo, folle.  

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

Estratexias de 
produción: planificar o 
que se vai escribir; un 
resumo da historia nunha 
ou dúas liñas o primeiro 
parágrafo, incluír detalles 
sobre o evento no 
segundo parágrafo e 
describir como se sente 
agora e como lle afectou o 
evento no terceiro 
parágrafo. Compleción 
dos pasos previos á 
redacción do texto: 
actividades preparatorias 
anteriores. Compleción 
dos pasos posteriores á 
redacción: reflexión sobre 
a calidade do escrito. 

B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos de estrutura clara e de 
certa lonxitude, por exemplo, 
desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir 
dun guión previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  
en  calquera 
soporte, informes 
breves nos que dá 
información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou 
menos habitual (por 
exemplo, un 
problema xurdido 
durante unha 
viaxe), describindo 
co detalle suficiente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando 
acontecementos 
nunha secuencia 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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coherente; 
explicando os 
motivos de certas 
accións, e ofrecendo 
opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre 
futuras liñas de 
actuación. 

B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de estrutura 
clara sobre una serie de temas 
xerais e máis específicos 
relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co 
suficiente detalle; redactando en 
palabras propias, e organizando 
de maneira coherente, 
información e ideas ex- traídas 
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. 
 

PLEB4.2.  Nas 
tarefas de expresión 
escrita, produce 
habitualmente 
textos coherentes, 
con cohesión e 
adecuados aos fins 
funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica  
como  de  
puntuación, na  
orde das palabras e 
na presentación do 
escrito (marxes, 
espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 

 CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do 
texto escrito  ás  funcións 
comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes 
habituais, os máis adecuados ao 
propósito comunicativo, e os 
patróns discursivos típicos de 
presentación e organización da 
información, entre outros, o 
reforzo ou a recuperación do 
tema. 
 

PLEB4.3 Completa 
un cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, educativa 
ou laboral (por 
exemplo, para 
tomar parte nun 
concurso 
internacional, ou 
para solicitar unhas 
prácticas en 
empresas). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable PLEB4.4. Escribe,   CCL 
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corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso 
común con fin de que o discurso 
estea ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función 

nun  formato 
convencional e en 
calquera soporte,  
un  currículo 
detallando e  
ampliando a 
información que 
considera relevante 
en relación co 
propósito e o 
destinatario 
específicos. 

  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte impreso ou 
dixital, de xeito coidado (con 
atención ás marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, etc.) 
atendendo non só á corrección 
ortográfica da palabra, senón 
tamén ao uso de maiúsculas e 
minúsculas, e signos de puntua. 

PLEB4.5 Toma   
notas,   facendo 
unha lista dos 
aspectos 
importantes, 
durante unha 
conferencia sinxela,  
e  redacta un  breve 
resumo coa  
información 
esencial,  sempre 
que o tema sexa 
coñecido e o 
discurso se formule 
dun modo sinxelo e 
se articule con 
claridade. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir 
notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal. 
. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos 
partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, 
exactitude, 
coherencia e 
fidelidade ao texto 
orixinal. 
 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 

  CCL 
  CAA 
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seu ámbito persoal e profesional 
nas que pide ou transmite 
información sinxela de carácter 
inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a 
estrutura e características 
propias deste tipo de texto 
(cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

persoal e participa 
en foros e blogs nos 
que transmite 
información e ideas 
sobre temas 
abstractos e 
concretos, 
comproba 
información e 
pregunta sobre 
problemas e 
explícaos con 
razoable precisión, 
e describe, de 
maneira detallada, 
ex- periencias, 
sentimentos, 
reaccións, feitos, 
plans e unha serie 
de temas concretos 
relacionados cos 
seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CSC 
  CCEC 
  CD 

   PLEB4.8.  Escribe,  
en  calquera 
soporte, cartas 
formais dirixidas a 
institucións 
públicas ou 
privadas e a 
empresas, nas que 
dá e solicita 
información 
relevante, e expresa 
puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto 
da correspon- 
dencia, no ámbito 
público, educativo 
ou laboral, 
respectando as 
convencións 
formais e de 
cortesía propias 
deste tipo de textos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC CCEC 
  CD 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 
b) 
c) 
f) 
p) 
 

 Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación: 
audición de palabras 
e identificación de la 
sílaba tónica. 

 Patrones gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos: 
Audición sobre estilos de 
vida 'The man who sold 
his life'. Falar sobre as 
súas propias 
experiencias, facer unha 
lista de cousas que quere 
facer o alumno antes de 
cumprir 25 anos, 
expresar como se sentiría 
en certas situacións, 
intercambio de preguntas 
e respostas, preparar un 
breve discurso, 
entrevistar a un 
compañeiro que pretende 
ser outra persoa que viviu 
experiencia extrema. 
Lectura dunha lista de 
experiencias que queren 
realizar dúas persoas 
(Things that I want to do 
before I'm 25). Lectura e 
comprensión dun texto 
sobre unha mala 
experiencia ( Trapped). 
Lectura dun texto sobre 
unha experiencia de 
voluntariado ( A 
Memorable Time).  
Redacción sobre unha 
mala experiencia que se 

B5.1. Discriminar e producir con 
certa fluidez    patróns    
sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e as 
intencións comunicativas 
desexados. poñentes fonéticos, 
léxicos, estruturais e funcionais 
básicos da lingua estranxeira, en 
contextos reais ou simulados de 
comunicación 
 

PLB5.1. 
Desenvólvese na 
maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da 
lingua estranxeira; 
reflexiona sobre o 
propio proceso de 
adquisición da 
lingua e transfire á 
lingua estranxeira 
coñe- cementos e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B5.2. Utilizar eficazmente os 
com poñentes fonéticos, léxicos, 
estruturais e funcionais básicos 
da lingua estranxeira, en 
contextos reais ou simulados de 
comunicación 

PLB5.2. 
Desenvólvese na 
maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da 
lingua estranxeira; 
reflexiona sobre o 
propio proceso de 
adquisición da 
lingua e transfire á 
lingua estranxeira 
coñe- cementos e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.3. Reproducir os patróns 
ortográficos, de puntuación e de 
forma- to de uso común, e 
algúns de carácter máis 
específico (por exemplo, 
indicacións para acoutar 
información, como parénteses 
ou guións), con corrección na 
maioría das ocasións; saber 
manexar procesadores de textos 

PLB5.3. Utiliza a 
lingua estranxei- ra 
como instrumento 
de acceso á 
información 
procedente de 
diversas fontes 
(biblioteca, internet, 
etc.) e como  
ferramenta  de  

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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tivo ou sobre o primeiro 
día de colexio. 
Funcións                  co 
municativas: descrición 
de experiencias persoais, 
intercambio de 
información persoal, 
descrición dunha 
experiencia memorable. 
Realización de 
intercambios 
comunicativos en parella 
ou grupo para e/ou 
practicar o vocabulario da 
unidade. Expresión de 
preferencias e opinións. 
Intercambio 
comunicativo sobre unha 
experiencia. Realización 
dun role-play. 
Comprensión dun texto 
sobre unha mala 
experiencia e 
identificación de 
información sobre esta. 
Identificación das 
características e 
expresións habituais nun 
texto narrativo. 
Comprensión de 
pequenos textos como 
actividade previa para a 
práctica de aspectos 
diversos. 
Elaboración dun texto 
narrativo seguindo a guía 
de redacción. 
 
 Léxico oral e escrito 

básico de uso común 
relativo a: 
Experiencias:-ed/ -ing 
adjectives, 
secuenciadores, 
phrasal verbs. 
Preferencias: I like/ I 

para resolver dúbidas 
ortográficas nos textos 
producidos en formato 
electrónico, e utilizar con 
eficacia as convencións de 
escritura que rexen na 
comunicación por internet. 
 

aprendizaxe de 
contidos diversos, e, 
durante as 
actividades de aula, 
en situacións de 
comunicación reais 
ou simuladas, como 
medio de 
comunicación e 
entendemento 
entre persoas de 
procedencias, 
linguas e culturas 
distintas, evitando 
calquera tipo de 
discriminación e de 
estereotipos 
lingüísticos e 
culturais. 

B5.4. Coñecer e aplicar os trazos 
socioculturais e 
sociolingüísticos salientables 
das comunidades en que se 
utiliza a lingua meta, e as súas 
diferenzas con respecto ás 
culturas propias, relativas a 
situa- cións cotiás e menos 
habituais no ámbito persoal, 
público, educativo e ocupacional 
ou laboral, sobre a estrutura 
socioeconómica, as relacións 
interpersoais, de xerarquía e 
entre grupos, o comportamento 
(posturas e acenos, expresións 
faciais, uso da voz, contacto 
visual e códigos proxémicos), as 
conven- cións sociais (actitudes, 
valores e tabús), os costumes e 
os usos, e actuar en 
consecuencia, adaptándose  
adecuadamente ás  
características das persoas 
interlocutoras e da situación 
comunicativa na produción do 
texto oral e escrito 

PLB5.4. Explica  
valores  e  com- 
portamentos 
propios dunha 
cultura a membros 
de outra diferente, 
consciente da 
importancia desta 
actividade de 
mediación 
intercultural. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.5. Amosar interese por PLB5.5. Coñece CCL 
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don’t like the idea 
of…; I’d lik/ I’d love 
to...; wouldn’t like 
to…; I’d prefer to/ I’d 
rather…Get, go, make 
% do. 

Estructuras sintáctico-
discursivas: Past tenses: 
past simple & past 
continuous, present 
perfect, past perfect, 
would y used to.  

establecer relacións entre a 
cultura propia e a cultura da 
lingua meta para cumprir o 
papel de intermediación 
cultural, e abordar con eficacia a 
resolución de malentendidos 
interculturais, esforzándose por 
superar comparacións ou xuízos 
estereotipados. 
 

algúns aspectos 
significativos 
históricos 
xeográficos e de 
produción cultural 
dos países onde se 
fala a lingua 
estranxeira, 
obtendo a 
información por 
diferen tes medios, 
entre eles a 
biblioteca, internet 
e outras tecnoloxías 
da información e da 
comunicación. 

  CSC 
  CCEC 

B5.6. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso 
común co fin de que o discurso 
estea ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función ou as 
funcións comunicativas 

PLB5.6. Produce 
textos orais e 
escritos en 
diferentes soportes 
suficientemente 
cohesivos, 
coherentes e 
adecuados ao 
propósito 
comunicativo. 

CCL 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.7. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico oral 
e escrito común e máis 
especializado cando se conta 
con apoio visual ou contextual, 
relacionado cos propios 
intereses e as propias 
necesidades nos ámbitos 
persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, e 
expresións e modismos de uso 
habitual. 

PLB5.7. Exprésase 
oralmente e por 
escrito, en 
diferentes soportes, 
con certa densidade 
léxica, evitando 
repeticións 
innecesarias co uso 
de sinónimos e 
palabras de 
significado próximo, 
e recoñece un léxico 
máis especializado 
se conta con apoio 
visual ou 
contextual. 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.8. .  Resumir  ou  parafrasear 
un texto para facelo intelixible a 
quen necesita esta mediación 

PLEB5.8. Realiza 
actividades de 
mediación 

CCL 
  CAA 
  CSC 
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por  descoñecemento ou 
coñecemento in suficiente da 
lingua meta. 
 

lingüística 
(reformula o 
sentido dun texto, 
oral ou escrito para 
facelo comprensible 
a persoas 
interlocutoras que 
descoñecen a lingua 
en que se produce, 
escribe o resumo 
dun debate oral ou 
un artigo lido 
noutra lingua, fai 
unha exposición 
oral a partir de 
notas, cambia de 
modalidade 
semiótica, como do 
texto ao esquema, 
etc.).  

  CCEC 
  CD  
 

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 
elemen- tos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais  

PLEB5.9. Participa 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, folletos, 
carteis, recensión 
de libros e películas, 
obras de teatro, 
etc.) nos que se 
utilizan varias lin 
guas e relacionados 
cos elementos 
transversais, evita 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora 
as competencias 
que posúe como 
persoa plurilingüe. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
CD 
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Unit 2 - Tomorrow’s world 
 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE AVALiACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 
c) 
f) 
 

 Estratexias de 
comprensión: 
identificación 
do tipo de 
información 
contida nas 
audicións 
sobre: 
películas de 
ciencia-ficción, 
predicións, 
conversacións, 
opinións 
persoais, 
tecnoloxía 3D, 
The Nazca 
Lines.. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles 
relevantes ou a  información, as 
ideas e as opinións, tanto 
implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente 
sinaladas. 
 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o 
seu proceso de 
compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o 
caso, sacando 
conclusións sobre a 
actitude do falante e 
sobre o contido, 
baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo 
intencións a partir 
do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do 
que segue (palabra, 
frase, resposta, etc.), 
e intuíndo o que 
non se comprende e 
o que non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
propias 
experiencias. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
articulados a velocidade media 
ou normal, que traten de temas 
tanto concretos como 
abstractos dentro do propio 

PLEB1.2. 
Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou 
por outros medios, 
relativas á 
realización  de  
actividades e  
normas de 
seguridade no 
ámbito persoal (por 
exemplo, nunha 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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campo de especialización ou de 
interese, nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre 
que as condicións acústi- cas 
sexan boas e se poidan 
confirmar certos detalles. 
 

instalación 
deportiva), público 
(por exemplo, 
nunha situación de 
emerxencia), 
educativo ou 
ocupacional (por 
exemplo, unha 
visita guiada a unha 
pinaco- teca, ou 
sobre o uso de 
máquinas, 
dispositivos 
electrónicos ou 
programas 
informáticos).  

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais 
entre varias persoas 
interlocutoras, e de descricións 
e narracións breves 
reproducidas por medio de 
dispositivos multimedia (radio, 
televisión, vídeo, internet, etc.), 
expresadas nunha linguaxe sen 
sentidos implícitos nin usos 
idiomáticos. 
 

PLEB1.3. 
Comprende,  nunha 
conversa formal na 
que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información 
detallada e puntos 
de vista e opinións 
sobre temas da súa 
especialidade e 
relativos a 
actividades e 
procedementos 
cotiáns e menos 
habituais, sempre 
que poida expor 
preguntas para 
com- probar  que  
comprendeu o  que  
o interlocutor quixo 
dicir e conseguir 
aclaracións sobre 
algúns detalles.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.4. Comprender o sentido 
xeral, a información esencial, os 
puntos principais e os detalles 
máis relevantes de textos orais 
transmitidos por medios 
técnicos, claramente 

PLEB1.4.  
Comprende  as  
ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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estruturados e en lingua 
estándar, articulados a 
velocidade lenta, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 
 

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 
(por exemplo, unha 
presentación sobre 
a organización da 
universidade 
noutros países). 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de 
contacto social e as normas de 
cor- tesía, e as utilizadas para 
iniciar e terminar o discurso, 
así como a in ención 
comunicativa das persoas que 
as utilizan en situacións 
comunicativas variadas, 
relativas a temas coñecidos ou 
de interese persoal, emitidos en 
lingua estándar, nun rexistro 
neutro, formal ou informal, que 
conteñan variedade de 
expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas 
frecuentes, e termos habituais e  
cultos  de  uso  común non 
especializados. 
. 

PLEB1.5. 
Comprende os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
na maioría de 
programas de radio 
e televisión 
relativos a temas de 
interesepersoal ou 
da súa 
especialidade (por 
exemplo, 
entrevistas, 
documentais, series 
e películas), cando 
se articulan de 
forma relati- 
vamente lenta e 
cunha pronuncia 
clara e estándar, e 
que traten temas 
coñecidos ou do seu 
interese. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as 
funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estru turas 
sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, 

PLEB1.6. Identifica 
os puntos prin- 
cipais e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas 
ou máis persoas 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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unha estrutura interrogativa 
para dar unha orde). 
 

interlocutoras, que 
se pro- duce ao seu 
ao redor, sempre 
que as condicións 
acústicas sexan 
boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso 
moi idiomático da 
lingua. 

  B1.7. Comprender a 
información esencial de 
conversas ou discu- sións en 
que se traten temas cotiáns 
xerais ou do seu interese (ne- 
cesidades materiais, sensacións 
físicas e sentimentos, opinións 
e experiencias persoais) 
relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se 
as persoas participantes 
articulan con claridade, 
pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai 
interferencias acústicas. 
 

PLEB1.7. Identifica 
os puntos prin- 
cipais e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas 
ou máis persoas 
interlocutoras, que 
se pro- duce ao seu 
ao redor, sempre 
que as condicións 
acústicas sexan 
boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso 
moi idiomático da 
lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.8. Recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas 
expre- sas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo 
o interese ou a indiferenza), 
cando a articulación é clara. 
 

PLEB1.8. 
Comprende, nunha 
con- versa informal 
ou nunha discusión 
na que participa, 
tanto de viva voz 
como por medios 
técnicos, 
información 
específica relevante 
sobre temas xerais 
ou do seu interese, e 
capta sentimentos 
como a sorpre- sa, o 
interese ou a 
indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutorasevite

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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n un uso moi 
idiomático da lingua 
e se non haxa 
interferencias 
acústicas. 

  B1.9. Perseverar por acceder ao 
sentido do texto oral 
(cambiando o tipo de escoita, 
pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos 
gravados) aínda que en 
ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral non 
poidan ser verificadas con 
claridade. 

PLEB1.9. Entende, 
en transaccións e 
xestións cotiás e 
menos habituais, a  
exposición dun  
problema ou a 
solicitude de 
información 
respecto desta (por 
exemplo, no caso 
dunha 
reclamación), 
sempre que poida 
pedir confirmación 
sobre algúns 
detalles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

Estrategxias de 
produción: 
preguntar e 
responder 
preguntas, 
anticipar e 
practicar o 
vocabulario da 
unidade, escoitar 
atentamente e dar 
a súa opinión. 
Realizar exercicios 
previos á 
comunicación oral 
como preparación..  
 

B2.1. Facer un uso consciente 
dos patróns sonoros acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
carácter xeral, para expresar 
distintos significados segundo 
as demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa 
con eficacia en 
conversas informais 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
describe con cer- to 
detalle feitos, 
experiencias, sen- 
timentos 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 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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reaccións; ofrece e 
interésase por 
opinións persoais 
sobre temas do seu 
interese; fai 
comprensibles as 
súas opinións ou 
reaccións respecto 
das solucións 
posibles de 
problemas ou 
cuestiónsprácticas; 
expresa con 
amabilidade 
crenzas, acordos e 
desacordos, e 
explica e xustifica as 
súas opinións e os 
seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez 
necesaria para manter a 
comunicación e ga- rantir o 
obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda 
que poida haber algunhas 
pausas, para buscar  palabras  e  
vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis 
complexas. 
 

PLEB2.2.  
Desenvólvese con 
eficacia en 
transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou 
trata coas 
autoridades, así 
como en situacións 
menos habituais  en  
hoteis,  tendas,  
axencias de viaxes, 
centros de saúde, 
estudo ou traballo 
(por exemplo, para 
facer reclamacións), 
expondo os seus 
razoamentos e 
puntos de vis- ta 
con claridade e 
seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.3. Adecuar a produción do PLEB2.3. Segue   CCL 
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texto oral ás funcións 
comunicativas re- quiridas, 
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. 

unha entrevista cun 
patrón estruturado 
de preguntas  
establecido con  
anterioridade, 
realizando 
preguntas 
complemen- tarias 
ou respondendo a 
elas, sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible 
da interacción). 

  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos 
atendendo á súa planificación e 
utilizando estra- texias de 
comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que 
permiten sacar proveito dos 
medios lingüísticos dispoñibles. 
 

PLEB2.4. . 
Compensa as 
carencias 
lingüísticas con 
certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor, e 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos 
coherentes e ben  estruturados 
sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun re- xistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión máis 
comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e 
estruturas, e un léxico de uso 
frecuente, de carácter tanto 
xeral como máis específico. 
 

PLEB2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de 
certa duración 
sobre un tema 
educativo (por 
exemplo, o deseño 
dun aparello ou 
dispositivo, ou 
sobre unha obra 
artística ou 
literaria), coa 
suficiente claridade 
como para que se 
poida seguir sen 
dificultade a maior 
parte do tempo e 
cuxas ideas 
principais estean 
explicadas cunha 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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razoable precisión, 
e responde a 
preguntas 
complementarias da 
audiencia 
formuladas con 
claridade e a 
velocidade normal.  

B2.6. Coñecer,  seleccionar  con 
atención e saber aplicar con 
eficacia as estratexias 
adecuadas para producir textos 
orais de diversos tipos e de 
certa lonxitude, tentando novas 
formulacións e combinacións 
dentro do propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por 
exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou 
espaciais) que conducen a 
malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai un 
problema. 
 

PLEB2.6. . Inicia, 
mantén e finaliza 
espontaneamente 
con certa 
seguridade 
conversas e 
discusións cara a 
cara sobre temas 
cotiáns de 
interesepersoal ou 
pertinentes para a 
vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio 
lingüístico sinxelo, 
aínda que ás veces 
precise facer pausas 
para pensar o que 
quere dicir. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  
presentación oral planificada 
de certa lonxitude sobre temas 
xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, 
nunha secuencia lineal, 
apoiándose en notas e 
elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas 
complementarias de carácter 
previsíbel. 
 

  PLEB.2.7. Toma  
parte  
adecuadamente,  
aínda  que  ás  veces  
teña que pedir que 
lle repitan ou 
aclaren algunha 
dúbida, en 
conversas formais, 
entrevistas e 
reunións de 
carácter educativo 
ou ocupacional, 
intercambiando 
información 
relevante sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo 
e dando instrucións 
ou solucións a 
problemas 
prácticos, expondo 
os seus puntos de 
vista con claridade, 
e xustificando con 
certo detalle e de 
maneira coherente  
as  súas  opinións,  
os seus  plans e  as  
súas  suxestións 
sobre futuras 
actuacións. 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade 
na interacción polo que 
respecta aos mecanismos de 
toma e cesión do quenda de 
palabra, a colaboración coa 
persoa interlocutora e o 
mantemento da comunicación, 
aínda que poida que non 
sempre se faga de maneira 
acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera 
na interacción 
verificando a 
comprensión propia 
e das demais 
persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das 
tarefas de 
comunicación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
b) 
c) 
f) 
m) 
n) 

Estratexias de 
comprensión: captar o 
significado xeral do texto, 
captar ideas esenciais do 
texto, ler o texto completo 
antes de identificar 
detalles, preguntas acerca 
do textos a, buscar 
palabras no texto a través 
da súa definición, 
identificación de verbos 
reflexivos. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
com- prender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles 
relevantes do texto, a 
información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas como 
explícitas, claramente 
sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
como a 
identificación da 
intención 
comunicativa, a 
anticipación da in- 
formación a  partir  
dos  elementos 
textuais e non 
textuais, o uso do 
contexto, a 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
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aplicación de regras 
de formación de 
palabras para 
inferir significados 
ou o apoio na 
organización da 
información e no 
tipo de texto. 

B3.2. Distinguir tanto a función 
ou as funcións comunicativas 
principais do texto como as 
implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas 
derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas 
funcións, e identificar os 
propósitos comunicativos 
xerais asociados a distintos 
formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 
 

PLEB3.2. 
Comprende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de 
certa lonxitude, nos 
que se adoptan 
puntos de vista 
concre- tos sobre 
temas de 
actualidade ou do 
seu interese, 
redactados nunha 
variante estándar 
da lingua. 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
que traten temas tanto 
abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo ou ocupacional ou 
laboral, sempre que se poidan 
reler as seccións difíciles. 
 

PLEB3.3. Entende,  
en  manuais, 
enciclopedias e 
libros de texto, en 
soporte tanto 
impreso como 
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 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 
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ou con temas do seu 
interese educativo 
ou ocupacional, en 
páxinas web e 
outros textos 
informativos 
oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as 
fun- cións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha 
estrutura interrogativa para 
dar unha orde). 
  

PLEB3.4. . 
Comprende 
instrucións dunha 
certa extensión e 
complexidade 
dentro da súa área 
de interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as 
seccións difíciles 
(por exemplo, sobre 
cómo redactar un 
traballo educati- vo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de 
ficción e literarios 
contemporáneos, auténticos ou 
adaptados, e relacionados cos 
propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, 
público e educativo, ben 
estruturados en rexistro 
estándar da lingua, e escritos 
de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. 
Comprende 
información 
relevante en  
correspondencia 
formal de 
institucións 
públicas ou 
entidades privadas 
como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un 
curso). 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender 
correspondencia persoal breve 

PLEB3.6. . Entende 
detalles relevantes 

CCL 
 CSC 
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en papel ou soporte dixital, 
redactada en lingua estándar e 
clara, que narre e describa 
acontecementos, sentimentos 
básicos ou desexos. 

e  implicacións de  
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por 
exemplo, folle.  

 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

 . Estratexias de 
produción: planificar 
o que se vai escribir 
(unha crítica dun libro 
ou unha película). No 
primeiro parágrafo 
unha introdución 
mencionando o títuos, 
autor ou director, os 
personaxes e onde ten 
lugar, en lle segundo 
parágrafo un resumo 
da historia, no terceiro 
parágrafo unha 
opinión sobre o libro 
ou película e no cuarto 
parágrafo as 
conclusións e 
recomendacións. 
Compleción dos pasos 
previos á redacción do 
texto: actividades 
preparatorias 
anteriores. 
Compleción dos pasos 
posteriores á 
redacción: reflexión 
sobre a calidade do 
escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos de estrutura clara e de 
certa lonxitude, por exemplo, 
desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir 
dun guión previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  
en  calquera 
soporte, informes 
breves nos que dá 
información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou 
menos habitual (por 
exemplo, un 
problema xurdido 
durante unha 
viaxe), describindo 
co detalle suficiente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando 
acontecementos 
nunha secuencia 
coherente; 
explicando os 
motivos de certas 
accións, e ofrecendo 
opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre 
futuras liñas de 
actuación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de estrutura 
clara sobre una serie de temas 
xerais e máis específicos 
relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co 

PLEB4.2.  Nas 
tarefas de expresión 
escrita, produce 
habitualmente tex- 
tos coherentes, con 
cohesión e 
adecuados aos fins 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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suficiente detalle; redactando 
en palabras pro- pias, e 
organizando de maneira 
coherente, información e ideas 
ex- traídas 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. 
 

funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica  
como  de  
puntuación, na  
orde das palabras e 
na presentación do 
escrito (marxes, 
espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 

B4.3. Adecuar a produción do 
texto escrito  ás  funcións 
comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes 
habituais, os máis adecuados ao 
pro- pósito comunicativo, e os 
patróns discursivos típicos de 
presentación e organización da 
información, en- tre outros, o 
reforzo ou a recupera- ción do 
tema. 
 

PLEB4.3 Completa 
un cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, educativa 
ou laboral (por 
exemplo, para 
tomar parte nun 
concurso 
internacional, ou 
para solicitar unhas 
prácticas en 
empresas). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso 
común con fin de que o 
discurso estea ben organizado 
e cumpra adecuadamente a 
función 

PLEB4.4. Escribe,  
nun  formato 
convencional e en 
calquera soporte,  
un  currículo 
detallando e  
ampliando a 
información que 
considera relevante 
en relación co 
propósito e o 
destinatario 
específicos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte impreso ou 
dixital, de xeito coidado (con 
atención ás marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, etc.) 

PLEB4.5 Toma   
notas,   facendo 
unha lista dos 
aspectos 
importantes, 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  
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atendendo non só á corrección 
ortográfica da palabra, senón 
tamén ao uso de maiúsculas e 
minúsculas, e signos de puntua. 

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. 

B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir 
notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal. 
. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos 
partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, 
exactitude, 
coherencia e 
fidelidade ao texto 
orixinal. 
 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao 
seu ámbito persoal e 
profesional nas que pide ou 
transmite información sinxela 
de carácter inmediato, sa- 
lientando os aspectos que se 
consideran importantes, 
empregando a estrutura e 
características propias deste 
tipo de texto (cabeceira, 
despedida, sinatura, marxes, 
etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa 
en foros e blogs nos 
que transmite 
información e ideas 
sobre temas 
abstractos e 
concretos, 
comproba 
información e 
pregunta sobre 
problemas e explí- 
caos con razoable 
precisión, e 
describe, de 
maneira detallada, 
ex- periencias, 
sentimentos, 
reaccións, feitos, 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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plans e unha serie 
de temas concretos 
relacionados cos 
seus intereses ou a 
súa especialidade. 

   PLEB4.8.  Escribe,  
en  calquera 
soporte, cartas 
formais dirixidas a 
institucións 
públicas ou 
privadas e a 
empresas, nas que 
dá e solicita 
información 
relevante, e expresa 
puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto 
da correspon- 
dencia, no ámbito 
público, educativo 
ou laboral, 
respectando as con- 
vencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC       
CCEC 
  CD 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 
b) 
c) 
f) 
p) 
 

 Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación: a 
entoación  

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos: 
visualización dun vídeo 
sobre ciencia ficción, 
audición sobre a 
tecnoloxía 3D, 
visualización dun vídeo 
sobre The Nazca Lines. 

B5.1. Discriminar e producir 
con certa fluidez    patróns    
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso común e 
máis específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e as 
intencións comunicativas 
desexados. poñentes fonéticos, 
léxicos, estruturais e funcionais 
básicos da lingua estranxeira, 
en contextos reais ou 
simulados de comunicación 
 

PLB5.1. 
Desenvólvese na 
maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da 
lingua estranxeira; 
reflexiona sobre o 
propio proceso de 
adquisición da 
lingua e transfire á 
lingua estranxeira 
coñe- cementos e 
estratexias de 
comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

237 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

Dar a súa opinión sobre 
películas que lle gustaría 
ver, facer predicións sobre 
o futuro, intercambio de 
preguntas e respostas 
sobre o futuro, realizar 
convites, contestacións a 
preguntas sobre un vídeo. 
 
Lectura e comprensión 
dun artigo sobre como se 
preparan algunhas 
persoas para situacións 
catastróficas ( End of the 
World), descricións de 
como serán algúns 
aspectos do futuro e unha 
crítica sobre un libro. 
Redacción dunha crítica 
literaria ou de cine. 
Funciones 
comunicativas: Audición 
de extractos de películas 
de ciencia-ficción. 
Audición de varias 
predicións e anotación da 
información requirida. 
Visionado, audición e 
comprensión dun video 
mostrando dúas 
conversacións. Audición 
de catro opinións sobre 
libros e películas e 
compleción de frases. 
Audición de dous 
extractos de 
conversacións sobre a 
tecnoloxía 3 D e resposta a 
preguntas de elección 
múltiple. Visionado, 
audición e comprensión 
dun video sobre The 
Nazca Lines. (SB páx. 33) 
Debate e expresión de 
opinións sobre os temas 
presentados, expresión de 
predicións, intercambio 
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comunicativo sobre o 
futuro, realización dun 
role-play. 
. Comprensión de textos 
sobre películas de ciencia-
ficción, identificación de 
información xeral e 
específica nun texto sobre 
o movemento Survivalist, 
comprensión de pequenos 
textos como actividade 
previa para a practica de 
aspectos diversos, 
identificación das 
características e 
expresións habituais 
nunha recensión literaria 
ou cinematográfica. 
Redacción dunha crítica 
literaria ou de cine. 
 
 
 Léxico oral e escrito 

básico de uso común 
relativo a: Futuro: 
cincia-ficción, 
relacións sociais no 
future (phrasal verbs- 
socializing), making 
arrangements. 
Reseñas literarias ou 
cinematográficas: 
vocabulario específico 
(beginning/ending, 
plot, characters, 
special effects, 
setting,…), 
adjectives,… Reflexive 
verbs. Uso de 
conectores para 
expresar finalidadee e 
consecuencia. Tempos 
de futuro 

 
 Estructuras 

sintáctico-
discursivas: Futuro: 
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will, going to, present 
simple & continuous, 
future continuous, 
future perfect). 

 

Unit 3 - Entertainment 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 
AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 
c) 
f) 
 

 Estratexias de 
comprensión: 
Identificación do tipo 
de información 
contida nas audicións 
sobre: o ocio en 
Oxford, información 
contida nun podcast, 
un profile, o rap 
‘Family Business’, 
Street culturue: Hip 
Hop. 

 

B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos principais, os 
detalles relevantes ou a  
información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, se 
están claramente sinaladas. 
 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu 
proceso de compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o caso, 
sacando conclusións 
sobre a actitude do 
falante e sobre o 
contido, baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e 
intuíndo o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as propias experiencias. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados 
e  con estruturas 
lingüísticas de certa 
complexidade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade media ou 
normal, que traten de temas 
tanto concretos como 

PLEB1.2. Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por 
outros medios, relativas 
á realización  de  
actividades e  normas de 
seguridade no ámbito 
persoal (por exemplo, 
nunha instalación 
deportiva), público (por 
exemplo, nunha 
situación de 
emerxencia), educativo 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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abstractos dentro do propio 
campo de especialización ou 
de interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e se 
poidan confirmar certos 
detalles. 
 

ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o 
uso de máquinas, 
dispositivos 
electrónicos ou 
programas 
informáticos).inmediata
.  

B1.3. Comprender o 
esencial de conversas ou 
debates reais entre varias 
persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións 
breves reproducidas por 
medio de dispositi- vos 
multimedia (radio, 
televisión, vídeo, internet, 
etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos 
implícitos nin usos 
idiomáticos. 
 

PLEB1.3. Comprende,  
nunha conversa formal 
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información detallada e 
puntos de vista e 
opinións sobre temas da 
súa especialidade e 
relativos a ac- tividades 
e procedementos 
cotiáns e menos 
habituais, sempre que 
poida expor preguntas 
para com- probar  que  
comprendeu o  que  o 
interlocutor quixo dicir 
e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.4. Comprender o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais 
transmitidos por medios 
técnicos, claramente 
estruturados e en lingua 
estándar, articulados a 
velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas 
sexan boas e se poida volver 
escoitar o que se dixo. 
 

PLEB1.4.  Comprende  
as  ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou conferencia 
que verse sobre temas 
do seu interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que o discurso 
estea articulado de  
maneira clara  e  en 
lingua estándar (por 
exemplo, unha 
presentación sobre a 
organización da 
universidade noutros 
países). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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B1.5. Recoñecer as fórmulas 
de contacto social e as 
normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e 
terminar o discurso, así 
como a in- tención 
comunicativa das persoas 
que as utilizan en situacións 
comunicativas variadas, 
relativas a temas coñecidos 
ou de interese persoal, 
emitidos en lingua estándar, 
nun rexistro neutro, formal 
ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, 
estruturas e locucións 
idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  
de  uso  común non 
especializados. 
. 

PLEB1.5. Comprende os 
puntos principais e 
detalles relevantes na 
maioría de programas 
de radio e televisión 
relativos a temas de 
interesepersoal ou da 
súa especialidade (por 
exemplo, entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relati- vamente lenta e 
cunha pronuncia clara e 
estándar, e que traten 
temas coñecidos ou do 
seu interese. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 
as funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estru 
turas sintácticas de uso 
común, segundo o contexto 
de comunicación (por 
exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha 
orde). 
 

PLEB1.6. Identifica os 
puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.7. Comprender a 
información esencial de 
conversas ou discu- sións en 
que se traten temas cotiáns 
xerais ou do seu interese 
(necesidades materiais, 
sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e 
experiencias persoais) 
relacionados co traballo, os 

PLEB1.7. Identifica os 
puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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estudos e o tempo de lecer, 
se as persoas participantes 
articulan con claridade, 
pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai 
interferencias acústicas. 
 

condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os 
significados e as intencións 
comunicativas expre- sas de 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso común e máis 
específicos, así como 
algunhas de carácter 
implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferen- za), 
cando a articulación é clara. 
 

PLEB1.8. Comprende, 
nunha con- versa 
informal ou nunha 
discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta 
sentimentos como a 
sorpre- sa, o interese ou 
a indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutoraseviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa 
interferencias acústicas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

  B1.9. Perseverar por 
acceder ao sentido do texto 
oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou 
escoitando varias veces os 
textos gravados) aínda que 
en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral non 
poidan ser verificadas con 
claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos 
habituais, a  exposición 
dun  problema ou a 
solicitude de 
información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha 
reclamación), sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

Bloque 2. Producción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

. Estratexias de 
produción: preguntar e 
responder preguntas, 
anticipar e practicar o 
vocabulario da unidade, 
escoitar atentamente e 

B2.1. Facer un uso 
consciente dos patróns 
sonoros acentuais, rítmicos 
e de entoación de carácter 
xeral, para expresar 
distintos significados 

PLEB2.1. Participa con 
eficacia en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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dar a súa opinión. 
Realizar exercicios 
previos á comunicación 
oral como preparación. 

segundo as demandas do 
contexto 

cer- to detalle feitos, 
experiencias, sen- 
timentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas do 
seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestiónsprácticas; 
expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, e 
explica e xustifica as 
súas opinións e os seus 
proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez 
necesaria para manter a 
comunicación e ga- rantir o 
obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda 
que poida haber algunhas 
pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na 
expresión dalgunhas ideas 
máis complexas. 
 

PLEB2.2.  
Desenvólvese con 
eficacia en transaccións 
e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza 
a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como 
en situacións menos 
habituais  en  hoteis,  
tendas,  axencias de 
viaxes, centros de saúde, 
estudo ou traballo (por 
exemplo, para facer 
reclamacións), expondo 
os seus razoamentos e 
puntos de vis- ta con 
claridade e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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demanda o contexto 
específico 

B2.3. Adecuar a produción 
do texto oral ás funcións 
comunicativas re- quiridas, 
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. 

PLEB2.3. Segue unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de 
preguntas  establecido 
con  anterioridade, 
realizando preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible da 
interacción). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos 
atendendo á súa 
planificación e utilizando 
estra- texias de 
comunicación como o uso 
de circunloquios, paráfrases 
ou substitucións léxicas que 
permiten sacar proveito dos 
medios lingüísticos 
dispoñibles. 
 

PLEB2.4. . Compensa as 
carencias lingüísticas 
con certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao seu 
interlocuor, e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos 
coherentes e ben  
estruturados sobre temas 
de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión 
máis comúns, e amosando 
un control razoable de 
expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, 
de carácter tanto xeral 
como máis específico. 
 

PLEB2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
educativo (por exemplo, 
o deseño dun aparello 
ou dispositivo, ou sobre 
unha obra artística ou 
literaria), coa suficiente 
claridade como para que 
se poida seguir sen 
dificultade a maior 
parte do tempo e cuxas 
ideas principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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con claridade e a 
velocidade normal.  

B2.6. Coñecer,  seleccionar  
con atención e saber aplicar 
con eficacia as estratexias 
adecuadas para producir 
textos orais de diversos 
tipos e de certa lonxitude, 
tentando novas 
formulacións e 
combinacións dentro do 
propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por 
exemplo, en tempos verbais, 
ou en referencias temporais 
ou espaciais) que conducen 
a malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai 
un problema. 
 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 
e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de 
interesepersoal ou 
pertinentes para a vida 
diaria, comunicándose 
cun repertorio 
lingüístico sinxelo, aínda 
que ás veces precise 
facer pausas para 
pensar o que quere 
dicir. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  
presentación oral 
planificada de certa 
lonxitude sobre temas 
xerais e educativos propios 
da idade e do nivel de 
estudos, nunha secuencia 
lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas 
complementarias de 
carácter previsíbel. 
 

  PLEB.2.7. Toma  parte  
adecuadamente,  aínda  
que  ás  veces  teña que 
pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, 
en conversas formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista con 
claridade, e xustificando 
con certo detalle e de 
maneira coherente  as  
súas  opinións,  os seus  
plans e  as  súas  

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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suxestións sobre futuras 
actuacións. 

  B2.8. Amosar certa 
flexibilidade na interacción 
polo que respecta aos 
mecanismos de toma e 
cesión do quenda de 
palabra, a colaboración coa 
persoa interlocutora e o 
mantemento da 
comunicación, aínda que 
poida que non sempre se 
faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
b) 
c) 
f) 
m) 
n) 

. Estratexias de 
comprensión: captar o 
significado xeral do texto, 
inferir a opinión do autor 
sobre o tema tratado, 
captar ideas esenciais do 
texto, ler o texto completo 
antes de identificar 
detalles, preguntas acerca 
do textos a, buscar 
palabras no texto a través 
da súa definición., 
identificación de 
pronomes, encontrar 
significado dalgúns body 
idioms. 

B3.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais, os 
detalles relevantes do texto, 
a información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas 
como explícitas, claramente 
sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes estratexias 
para comprender o 
texto, como a 
identificación da 
intención comunicativa, 
a anticipación da in- 
formación a  partir  dos  
elementos textuais e 
non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de 
regras de formación de 
palabras para inferir 
significados ou o apoio 
na organización da 
información e no tipo de 
texto. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 

B3.2. Distinguir tanto a 
función ou as funcións 
comunicativas princi- pais 
do texto como as 
implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas 
derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas 
funcións, e identificar os 
propó- sitos comunicativos 
xerais asociados a distintos 

PLEB3.2. Comprende o 
sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de vista 
concre- tos sobre temas 
de actualidade ou do seu 
interese, redactados 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 
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formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 
 

nunha variante estándar 
da lingua. 

B3.3. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados 
e  con estruturas 
lingüísticas de certa 
complexidade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten temas 
tanto abstractos como 
concretos dentro do propio 
campo de especialización ou 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo 
ou ocupacional ou laboral, 
sempre que se poidan reler 
as seccións difíciles. 
 

PLEB3.3. Entende,  en  
manuais, enciclopedias 
e libros de texto, en 
soporte tanto impreso 
como 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 educativo ou 
ocupacional, en páxinas 
web e outros textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

  CCL 
  CAA 
CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito as fun- cións e os 
significados específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, 
unha es. trutura 
interrogativa para dar unha 
orde). 
  

PLEB3.4. . Comprende 
instrucións dunha certa 
extensión e 
complexidade dentro da 
súa área de interese ou 
da súa especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as seccións 
difíciles (por exemplo, 
sobre cómo redactar un 
traballo educati- vo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos 
de ficción e literarios 
contemporáneos, auténticos 
ou adaptados, e 
relacionados cos propios 
intereses e as necesidades 

PLEB3.5. Comprende 
información relevante 
en  correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 
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no ámbito persoal, público e 
educativo, ben estruturados 
en rexistro estándar da 
lingua, e escritos de xeito 
claro e sinxelo. 

universidades, 
empresas ou compañías 
de servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

B3.6. Comprender 
correspondencia persoal 
breve en papel ou soporte 
dixital, redactada en lingua 
estándar e clara, que narre e 
describa acontecementos, 
sentimentos básicos ou 
desexos. 

PLEB3.6. . Entende 
detalles relevantes e  
implicacións de  
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por exemplo, 
folle.  

CCL 
 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

Estratexias de 
produción: planificar o 
que se vai escribir. 
Compleción dos pasos 
previos á redacción do 
texto: actividades 
preparatorias anteriores. 
Compleción dos pasos 
posteriores á redacción: 
reflexión sobre a calidade 
do escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, 
por exemplo, 
desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos 
coa información necesaria, a 
partir dun guión previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  en  
calquera soporte, 
informes breves nos que 
dá información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 
un problema xurdido 
durante unha viaxe), 
describindo co detalle 
suficiente situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos nunha 
secuencia coherente; 
explicando os motivos 
de certas accións, e 
ofrecendo opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras 
liñas de actuación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de estrutura 
clara sobre una serie de 
temas xerais e máis 
específicos relacionados cos 
propios intereses ou as 
especialidade, facendo 

PLEB4.2.  Nas tarefas 
de expresión escrita, 
produce habitualmente 
tex- tos coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con 
razoable corrección 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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descricións co suficiente 
detalle; redactando en 
palabras propias, e 
organizando de maneira 
coherente, información e 
ideas ex- traídas 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. 
 

tanto ortográfica  como  
de  puntuación, na  orde 
das palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 

B4.3. Adecuar a produción 
do texto escrito  ás  funcións 
comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes 
habituais, os máis 
adecuados ao pro- pósito 
comunicativo, e os patróns 
discursivos típicos de 
presentación e organización 
da información, entre 
outros, o reforzo ou a 
recuperación do tema. 
 

PLEB4.3 Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun 
concurso internacional, 
ou para solicitar unhas 
prácticas en empresas). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos 
de conexión e de cohesión 
de uso común con fin de que 
o discurso estea ben 
organizado e cumpra 
adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  
formato convencional e 
en calquera soporte,  un  
currículo detallando e  
ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e o 
destinatario específicos. 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte impreso 
ou dixital, de xeito coidado 
(con atención ás marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, 
letra clara, etc.) atendendo 

PLEB4.5 Toma   notas,   
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 
conferencia sinxela,  e  
redacta un  breve 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  
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non só á corrección 
ortográfica da palabra, 
senón tamén ao uso de 
maiúsculas e minúsculas, e 
signos de puntua. 

resumo coa  
información esencial,  
sempre que o tema sexa 
coñecido e o discurso se 
formule dun modo 
sinxelo e se articule con 
claridade. 

B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir 
notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 
. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 
 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas 
formais e informais a 
persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e 
profesional nas que pide ou 
transmite información 
sinxela de carácter 
inmediato, sa- lientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a 
estrutura e características 
propias deste tipo de texto 
(cabeceira, despedida, 
sinatura, marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información e 
pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e 
unha serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

   PLEB4.8.  Escribe,  en  
calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, 
nas que dá e solicita 
información relevante, e 
expresa puntos de vista 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
CCEC 
  CD 
 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

251 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspondencia, no 
ámbito público, 
educatvo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 
b) 
c) 
f) 
p) 
 

 Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación: o 
sonido schwa  

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
visualización dun 
vídeo sobre o ocio en 
Oxord, podcast sobre 
diferentes aspectos, 
perfil de Javier 
Bardem, rap de Kanye 
West, información 
acerca de Street 
culture: Hip Hop. 

 intercambio de 
preguntas e 
respostas, role-play 
sobre turismo, 
expresión do seu 
opnión persoal sobre 
o terror, contestación 
a preguntas sobre un 
artigo e a súa opinión 
persoal sobre este, 
debate, descrición 
dunha persoa á que 
admiran.discusión 
sobre os diferentes 

B5.1. Discriminar e producir 
con certa fluidez    
patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e 
máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. 
poñentes fonéticos, léxicos, 
estruturais e funcionais 
básicos da lingua 
estranxeira, en contextos 
reais ou simulados de 
comunicación 
 

PLB5.1. Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da lingua 
e transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias 
de comuni- cación 
adquiridas noutras 
linguas. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B5.2. Utilizar eficazmente os 
com poñentes fonéticos, 
léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos 
reais ou simulados de 
comunicación 

PLB5.2. Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da lingua 
e transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias 
de comuni- cación 
adquiridas noutras 
linguas 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.3. Reproducir os patróns 
ortográficos, de puntuación 
e de forma- to de uso 
común, e algúns de carácter 
máis específico (por 

PLB5.3. Utiliza a lingua 
estranxei- ra como 
instrumento de acceso á 
información procedente 
de diversas fontes 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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tipos de música. 
 . lectura e 

comprensión dun 
artigo sobre as 
amizades o terror 
(Who loves horror?), 
descricións de artigos 
que están prohibidos 
e un texto modelo 
sobre unha biografía 
(Adele). 

 redacción dunha 
bibliografía. 

Funcións 
comunicativas: 
visionado, audición e 
comprensión dun 
programa sobre ó ocio en 
Oxoford, audición de sete 
mini-diálogos e anotación 
da información requirida, 
audición dun podcast e 
resposta ás preguntas 
formuladas, audición do 
rap 'Family Business' de 
Kanye Wst e comprensión 
exhaustiva da letra; 
visionado, audition e 
comrpensión dun video 
sobre Street Culture: Hip 
Hop. 
 
. Debate sobre os temas 
presenados e/ ou 
practicar o vocabulario da 
unidade expresión de 
opinións inercambio 
comunicativo sobre ocio, 
realización dun role-play 
sobre un turista e un local 
dun lugar. 
Comprensión e resposta a 
un cuestionario sobre 
ocio, identificar 
información xeral e 
específica nun texto sobre 

exemplo, indicacións para 
acoutar información, como 
parénteses ou guións), con 
corrección na maioría das 
ocasións; saber manexar 
procesadores de textos para 
resolver dúbidas 
ortográficas nos textos 
producidos en formato 
electrónico, e utilizar con 
eficacia as convencións de 
escritura que rexen na 
comunicación por internet. 
 

(biblioteca, internet, 
etc.) e como  ferramenta  
de  aprendizaxe de 
contidos diversos, e, 
durante as actividades 
de aula, en situacións de 
comunicación reais ou 
simuladas, como medio 
de comunicación e 
entendemento entre 
persoas de 
procedencias, linguas e 
culturas distintas, 
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos lingüísticos 
e culturais. 

B5.4. Coñecer e aplicar os 
trazos socioculturais e 
sociolingüísticos 
salientables das 
comunidades en que se 
utiliza a lingua meta, e as 
súas diferenzas con 
respecto ás culturas 
propias, relativas a situa- 
cións cotiás e menos 
habituais no ámbito persoal, 
público, educativo e 
ocupacional ou laboral, 
sobre a estrutura 
socioeconómica, as rela- 
cións interpersoais, de 
xerarquía e entre grupos, o 
comportamento (posturas e 
acenos, expresións fa- ciais, 
uso da voz, contacto visual e 
códigos proxémicos), as 
conven- cións sociais 
(actitudes, valores e tabús), 
os costumes e os usos, e 
actuar en consecuencia, 
adaptándose  
adecuadamente ás  caracte- 
rísticas das persoas 
interlocutoras e da 

PLB5.4. Explica  valores  
e  com- portamentos 
propios dunha cultura a 
membros de outra 
diferente, consciente da 
importancia desta 
actividade de mediación 
intercultural. 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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películas de terror, 
comprension pequenos 
textos, identificar as 
catacterísticas e 
expresións temporais de 
uso habitual nun texto 
bibliográfico. 
 
 
 Léxico oral e escrito 

básico de uso común 
relativo a: Ocio: 
video games, TV, 
Internet, books, films, 
music; body idioms, 
making suffestions. 
Texto biográfico: time 
expressions, talking 
about age (key 
phrases). Negative 
prefixes (+ adjective). 
Uso das expresions 
termporais. 

  
 Estructuras 

sintáctico-
discursivas: 
Adverbios e 
pronomes de relative. 
Diferenciación entre 
defining e non-
defining relative 
clauses. 
Interiorización da 
omision do pronome 
relativo. 

 

situación comunicativa na 
produción do texto oral e 
escrito 

B5.5. Amosar interese por 
estable- cer relacións entre 
a cultura propia e a cultura 
da lingua meta para 
cumprir o papel de 
intermediación cultural, e 
abordar con eficacia a 
resolución de 
malentendidos inter- 
culturais, esforzándose por 
superar comparacións ou 
xuízos estereoti- pados. 
 

PLB5.5. Coñece algúns 
aspectos significativos 
históricos xeográficos e 
de produción cultural 
dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, 
obtendo a información 
por diferen tes medios, 
entre eles a biblioteca, 
internet e outras 
tecnoloxías da in- 
formación e da 
comunicación. 

CCL 
  CSC 
  CCEC 

B5.6. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos 
de conexión e de cohesión 
de uso común co fin de que 
o discurso estea ben 
organizado e cumpra 
adecuadamente a función 
ou as funcións 
comunicativas 

PLB5.6. Produce textos 
orais e escritos en 
diferentes soportes 
suficientemente 
cohesivos, coherentes e 
adecuados ao propósito 
co- municativo. 

CCL 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.7. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral e escrito común e máis 
especializado cando se con- 
ta con apoio visual ou 
contextual, relacionado cos 
propios intereses e as 
propias necesidades nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou 
laboral, e expre- sións e 
modismos de uso habitual. 

PLB5.7. Exprésase 
oralmente e por escrito, 
en diferentes soportes, 
con certa densidade 
léxica, evitando 
repeticións innecesarias 
co uso de sinónimos e 
palabras de significado 
próximo, e recoñece un 
léxico máis 
especializado se conta 
con apoio visual ou 
contextual. 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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B5.8. .  Resumir  ou  
parafrasear un texto para 
facelo intelixible a quen 
necesita esta mediación por  
des- coñecemento ou 
coñecemento in suficiente 
da lingua meta. 
 

PLEB5.8. Realiza 
actividades de 
mediación lingüística 
(reformula o sentido 
dun texto, oral ou 
escrito para facelo 
comprensible a persoas 
interlocutoras que 
descoñecen a lingua en 
que se produce, escribe 
o resumo dun debate 
oral ou un artigo lido 
noutra lingua, fai unha 
ex- posición oral a partir 
de notas, cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto ao 
esquema, etc.).  

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD  
 

B5.9 Participar en proxectos 
(ela- boración 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 
elemen- tos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais  

PLEB5.9. Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais multime- 
dia, folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias lin guas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as 
competencias que posúe 
como persoa 
plurilingüe. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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Unit 4 - Relationships 

OBXE
CTIV
OS 

CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 
AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 
c) 
f) 
 

 Estratexias de 
comprensión: 
identificación do tipo 
de información 
contida nas audicións 
sobre: prexuízos; 
amizade, respecto e 
valores na sociedade; 
ideas preconcibidas. 

 

B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais, os 
detalles relevantes ou a  
información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, se 
están claramente sinaladas. 
 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu 
proceso de compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o caso, 
sacando conclusións 
sobre a actitude do 
falante e sobre o 
contido, baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuín- 
do o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as propias experiencias. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados 
e  con estruturas 
lingüísticas de certa 
complexidade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade media ou 
normal, que traten de temas 
tanto concretos como 
abstractos dentro do propio 
campo de especialización ou 
de interese, nos ámbitos 

PLEB1.2. Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por 
outros medios, relativas 
á realización  de  
actividades e  normas de 
seguridade no ámbito 
persoal (por exemplo, 
nunha instalación 
depor- tiva), público 
(por exemplo, nunha 
situación de 
emerxencia), educativo 
ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha pinaco- 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, 
sempre que as condicións 
acústi- cas sexan boas e se 
poidan confirmar certos 
detalles. 
 

teca, ou sobre o uso de 
máquinas, dispositivos 
electrónicos ou 
programas 
informáticos).inmediata
.  

B1.3. Comprender o 
esencial de conversas ou 
debates reais entre varias 
persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións 
breves reproducidas por 
medio de dispositi- vos 
multimedia (radio, 
televisión, vídeo, internet, 
etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos 
implícitos nin usos 
idiomáticos. 
 

PLEB1.3. Comprende,  
nunha conversa formal 
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información detallada e 
puntos de vista e 
opinións sobre temas da 
súa especialidade e 
relativos a actividades e 
procedementos cotiáns 
e menos habituais, 
sempre que poida expor 
preguntas para com- 
probar  que  
comprendeu o  que  o 
interlocutor quixo dicir 
e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.4. Comprender o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais 
transmitidos por medios 
técnicos, claramente 
estruturados e en lingua 
estándar, articulados a 
velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas 
sexan boas e se poida volver 
escoitar o que se dixo. 
 

PLEB1.4.  Comprende  
as  ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou conferencia 
que verse sobre temas 
do seu interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que o discurso 
estea articulado de  
maneira clara  e  en 
lingua estándar (por 
exemplo, unha 
presentación sobre a 
organización da 
universidade noutros 
países). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas 
de contacto social e as 

PLEB1.5. Comprende os 
puntos principais e 

CCL 
CAA 
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normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e 
terminar o discurso, así 
como a intención 
comunicativa das persoas 
que as utilizan en situacións 
comunicativas variadas, 
relativas a temas coñecidos 
ou de interese per- soal, 
emitidos en lingua estándar, 
nun rexistro neutro, formal 
ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, 
estruturas e locucións 
idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  
de  uso  común non 
especializados. 
. 

detalles relevantes na 
maioría de programas 
de radio e televisión 
relativos a temas de 
interesepersoal ou da 
súa especialidade (por 
exemplo, entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relati- vamente lenta e 
cunha pronuncia clara e 
estándar, e que traten 
temas coñecidos ou do 
seu interese. 

CSC 
CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 
as funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estru 
turas sintácticas de uso 
común, segundo o contexto 
de comunicación (por 
exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha 
orde). 
 

PLEB1.6. Identifica os 
puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.7. Comprender a 
información esencial de 
conversas ou discu- sións en 
que se traten temas cotiáns 
xerais ou do seu interese 
(ne- cesidades materiais, 
sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e 
experiencias persoais) 
relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, 
se as persoas participantes 

PLEB1.7. Identifica os 
puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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articulan con claridade, 
pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai 
interferencias acústicas. 
 

estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os 
significados e as intencións 
comunicativas expre- sas de 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso común e máis 
específicos, así como 
algunhas de carácter 
implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferen- za), 
cando a articulación é clara. 
 

PLEB1.8. Comprende, 
nunha con- versa 
informal ou nunha 
discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta 
sentimentos como a 
sorpre- sa, o interese ou 
a indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutoraseviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa 
interferencias acústicas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

  B1.9. Perseverar por 
acceder ao sentido do texto 
oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou 
escoitando varias veces os 
textos gravados) aínda que 
en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral non 
poidan ser verificadas con 
claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos 
habituais, a  exposición 
dun  problema ou a 
solicitude de 
información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha 
reclamación), sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

Estratexias de 
produción: preguntar e 
responder preguntas, 
anticipar e practicar o 
vocabulario da unidade, 
escoitar atentamente e 
dar a súa opinión. 
Realizar exercicios 

B2.1. Facer un uso 
consciente dos patróns 
sonoros acentuais, rítmicos 
e de entoación de carácter 
xeral, para expresar 
distintos significados 
segundo as demandas do 
contexto 

PLEB2.1. Participa con 
eficacia en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 
cer- to detalle feitos, 
experiencias, sen- 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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previos á comunicación 
oral como preparación. 

timentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas do 
seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestiónsprácticas; 
expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, e 
explica e xustifica as 
súas opinións e os seus 
proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez 
necesaria para manter a 
comunicación e garantir o 
obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda 
que poida haber algunhas 
pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na 
expresión dalgunhas ideas 
máis complexas. 
 

PLEB2.2.  
Desenvólvese con 
eficacia en transaccións 
e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza 
a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como 
en situacións menos 
habituais  en  hoteis,  
tendas,  axencias de 
viaxes, centros de saúde, 
estudo ou traballo (por 
exemplo, para facer 
reclamacións), expondo 
os seus razoamentos e 
puntos de vis- ta con 
claridade e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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B2.3. Adecuar a produción 
do texto oral ás funcións 
comunicativas re- quiridas, 
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. 

PLEB2.3. Segue unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de 
preguntas  establecido 
con  anterioridade, 
realizando preguntas 
complemen- tarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible da 
interacción). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos 
atendendo á súa 
planificación e utilizando 
estra- texias de 
comunicación como o uso 
de circunloquios, paráfrases 
ou substitucións léxicas que 
permiten sacar proveito dos 
medios lingüísticos 
dispoñibles. 
 

PLEB2.4. . Compensa as 
carencias lingüísticas 
con certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos 
coherentes e ben  
estruturados sobre temas 
de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun re- xistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión 
máis comúns, e amosando 
un control razoable de 
expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, 
de carácter tanto xeral 
como máis específico. 
 

PLEB2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
educativo (por exemplo, 
o deseño dun aparello 
ou dispositivo, ou sobre 
unha obra artística ou 
literaria), coa suficiente 
claridade como para que 
se poida seguir sen 
dificultade a maior 
parte do tempo e cuxas 
ideas principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal.  

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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B2.6. Coñecer,  seleccionar  
con atención e saber aplicar 
con eficacia as estratexias 
adecuadas para producir 
textos orais de diversos 
tipos e de certa lonxitude, 
tentando novas 
formulacións e 
combinacións dentro do 
propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por 
exemplo, en tempos verbais, 
ou en referencias temporais 
ou espaciais) que conducen 
a malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai 
un problema. 
 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 
e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de 
interesepersoal ou 
pertinentes para a vida 
diaria, comunicándose 
cun repertorio 
lingüístico sinxelo, aínda 
que ás veces precise 
facer pausas para 
pensar o que quere 
dicir. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  
presentación oral 
planificada de certa 
lonxitude sobre temas 
xerais e educativos propios 
da idade e do nivel de 
estudos, nunha secuencia 
lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas 
complementarias de 
carácter previsíbel. 
 

  PLEB.2.7. Toma  parte  
adecuadamente,  aínda  
que  ás  veces  teña que 
pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, 
en conversas formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista con 
claridade, e xustificando 
con certo detalle e de 
maneira coherente  as  
súas  opinións,  os seus  
plans e  as  súas  
suxestións sobre futuras 
actuacións. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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  B2.8. Amosar certa 
flexibilidade na interacción 
polo que respecta aos 
mecanismos de toma e 
cesión do quenda de 
palabra, a colaboración coa 
persoa interlocutora e o 
mantemento da 
comunicación, aínda que 
poida que non sempre se 
faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
b) 
c) 
f) 
m) 
n) 

 Estratexias de 
comprensión: captar 
o significado xeral do 
texto, captar ideas 
esenciais do texto, ler 
o texto completo 
antes de identificar 
detalles, preguntas 
acerca do textos e 
vocabulario. 

B3.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais, os 
detalles relevantes do texto, 
a información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas 
como explícitas, claramente 
sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes estratexias 
para comprender o 
texto, como a 
identificación da 
intención comunicativa, 
a anticipación da in- 
formación a  partir  dos  
elementos textuais e 
non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de 
regras de formación de 
palabras para inferir 
significados ou o apoio 
na organización da 
información e no tipo de 
texto. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 

B3.2. Distinguir tanto a 
función ou as funcións 
comunicativas princi- pais 
do texto como as 
implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas 
derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas 
funcións, e identificar os 
propó- sitos comunicativos 
xerais asociados a distintos 
formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 

PLEB3.2. Comprende o 
sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de vista 
concre- tos sobre temas 
de actualidade ou do seu 
interese, redactados 
nunha variante estándar 
da lingua. 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 
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B3.3. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados 
e  con estruturas 
lingüísticas de certa 
complexidade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten temas 
tanto abstractos como 
concretos dentro do propio 
campo de especialización ou 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo 
ou ocupacional ou laboral, 
sempre que se poidan reler 
as seccións difíciles. 
 

PLEB3.3. Entende,  en  
manuais, enciclopedias 
e libros de texto, en 
soporte tanto impreso 
como 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 educativo ou 
ocupacional, en páxinas 
web e outros textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

  CCL 
  CAA 
CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito as fun- cións e os 
significados específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, 
unha es. trutura 
interrogativa para dar unha 
orde). 
  

PLEB3.4. . Comprende 
instrucións dunha certa 
extensión e 
complexidade dentro da 
súa área de interese ou 
da súa especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as seccións 
difíciles (por exemplo, 
sobre cómo redactar un 
traballo educati- vo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos 
de ficción e literarios 
contemporáneos, auténticos 
ou adaptados, e 
relacionados cos propios 
intereses e as necesidades 
no ámbito persoal, público e 
educativo, ben estruturados 

PLEB3.5. Comprende 
información relevante 
en  correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou compañías 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 
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en rexistro estándar da 
lingua, e escritos de xeito 
claro e sinxelo. 

de servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

B3.6. Comprender 
correspondencia persoal 
breve en papel ou soporte 
dixital, redactada en lingua 
estándar e clara, que narre e 
describa acontecementos, 
sentimentos básicos ou 
desexos. 

PLEB3.6. . Entende 
detalles relevantes e  
implicacións de  
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por exemplo, 
folle.  

CCL 
 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

.Estratexias de 
produción: planificar o 
que se vai escribir (email) 
Compleción dos pasos 
previos á redacción do 
texto: actividades 
preparatorias anteriores. 
Compleción dos pasos 
posteriores á redacción: 
reflexión sobre a calidade 
do escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, 
por exemplo, 
desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos 
coa información necesaria, a 
partir dun guión previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  en  
calquera soporte, 
informes breves nos que 
dá información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 
un problema xurdido 
durante unha viaxe), 
describindo co detalle 
suficiente situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos nunha 
secuencia coherente; 
explicando os motivos 
de certas accións, e 
ofrecendo opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras 
liñas de actuación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de estrutura 
clara sobre una serie de 
temas xerais e máis 
específicos relacionados cos 
propios intereses ou as 
especialidade, facendo 
descricións co suficiente 
detalle; redactando en 

PLEB4.2.  Nas tarefas 
de expresión escrita, 
produce habitualmente 
textos coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica  como  
de  puntuación, na  orde 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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palabras propias, e 
organizando de maneira 
coherente, información e 
ideas ex- traídas 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. 
 

das palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 

B4.3. Adecuar a produción 
do texto escrito  ás  funcións 
comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes 
habituais, os máis 
adecuados ao pro- pósito 
comunicativo, e os patróns 
discursivos típicos de 
presentación e organización 
da información, entre 
outros, o reforzo ou a 
recupera- ción do tema. 
 

PLEB4.3 Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun 
concurso internacional, 
ou para solicitar unhas 
prácticas en empresas). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos 
de conexión e de cohesión 
de uso común con fin de que 
o discurso estea ben 
organizado e cumpra 
adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  
formato convencional e 
en calquera soporte,  un  
currículo detallando e  
ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e o 
destinatario específicos. 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte impreso 
ou dixital, de xeito coidado 
(con atención ás marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, 
letra clara, etc.) atendendo 
non só á corrección 
ortográfica da palabra, 

PLEB4.5 Toma   notas,   
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 
conferencia sinxela,  e  
redacta un  breve 
resumo coa  
información esencial,  

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  
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senón tamén ao uso de 
maiúsculas e minúsculas, e 
signos de puntua. 

sempre que o tema sexa 
coñecido e o discurso se 
formule dun modo 
sinxelo e se articule con 
claridade. 

B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir 
notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 
. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 
 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas 
formais e informais a 
persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e 
profesional nas que pide ou 
transmite información 
sinxela de carácter 
inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a 
estrutura e características 
propias deste tipo de texto 
(cabeceira, despedida, 
sinatura, marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información e 
pregunta sobre 
problemas e explí- caos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e 
unha serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

   PLEB4.8.  Escribe,  en  
calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, 
nas que dá e solicita 
información relevante, e 
expresa puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto da 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
CCEC 
  CD 
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correspondencia, no 
ámbito público, educati- 
vo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 
b) 
c) 
f) 
p) 
 

 Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación: 
Pronunciación de 
palabras e 
diferenciación da 
silaba tónica tengan 
ou non affixes. 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
conversación sobre 
prexuízos, 
intercambio de 
opinións sobre 
relacións, comentario 
sobre o libro 'Sense 
and Sensibility'. 

 
 Lectura do texto 

'West Side Story', 
historia sobre o amor 
imposto, e extractos 
do a novela 'Sense 
and Sensibility'. 

 Redacción dun email 
informal. 

 
 . Funcións 

comunicativas: 
audicións dun texto 
ou visionado dun 

B5.1. Discriminar e producir 
con certa fluidez    
patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e 
máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. 
poñentes fonéticos, léxicos, 
estruturais e funcionais 
básicos da lingua 
estranxeira, en contextos 
reais ou simulados de 
comunicación 
 

PLB5.1. Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da lingua 
e transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias 
de comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B5.2. Utilizar eficazmente os 
com poñentes fonéticos, 
léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos 
reais ou simulados de 
comunicación 

PLB5.2. Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da lingua 
e transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias 
de comunicación 
adquiridas noutras 
linguas 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.3. Reproducir os patróns 
ortográficos, de puntuación 
e de formato de uso común, 
e algúns de carácter máis 
específico (por exemplo, 
indicacións para acoutar 
información, como 

PLB5.3. Utiliza a lingua 
estranxeira como 
instrumento de acceso á 
información procedente 
de diversas fontes 
(biblioteca, internet, 
etc.) e como  ferramenta  

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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vídeo sobre 
prexuízos; audición 
dun texto e 
indentificación de 
vocabulario sobre 
aspectos de amista, 
respecto e valores; 
audición dun texto 
sbre ideas 
preconcibidas e 
sleccionar a resposta 
correcta; visionado 
dun vídeo sobre 
prexuízos e 
realización das 
actividades de 
comprensión. 

Realización dun 
intercambio 
comunicativo en grupo, 
sobre as imaxes ou título 
de cada sesión, para 
indentificar vocabulario 
ou ideas coñecidas sobre 
o tema; expresión da 
opinión persoal a partir 
das preguntas 
formuladas; utilización 
das expresións 
presentadas no cadro key 
phrases para expresar 
acordo ou 
desconformidade. 
Lectura dun texto e 
identificación dos 
personaxes. Realización 
das actividades de 
comprensión e corrección 
conxunta na clase; lectura 
dunha enquisa sobre as 
relacións personais; 
realización das 
actividades de 
comprensión e corrección 
conxunta na clases; 
analise e identificación 

parénteses ou guións), con 
corrección na maioría das 
ocasións; saber manexar 
pro- cesadores de textos 
para resolver dúbidas 
ortográficas nos textos 
producidos en formato 
electrónico, e utilizar con 
eficacia as convencións de 
escritura que rexen na 
comunicación por internet. 
 

de  aprendizaxe de 
contidos diversos, e, 
durante as actividades 
de aula, en situacións de 
comunicación reais ou 
simuladas, como medio 
de comunicación e 
entendemento entre 
persoas de 
procedencias, linguas e 
culturas distintas, 
evitando calquera tipo 
de discriminación e de 
estereotipos lingüísticos 
e culturais. 

B5.4. Coñecer e aplicar os 
trazos socioculturais e 
sociolingüísticos 
salientables das 
comunidades en que se 
utiliza a lingua meta, e as 
súas diferenzas con 
respecto ás culturas 
propias, relativas a situa- 
cións cotiás e menos 
habituais no ámbito persoal, 
público, educativo e 
ocupacional ou laboral, 
sobre a estrutura 
socioeconómica, as rela- 
cións interpersoais, de 
xerarquía e entre grupos, o 
comportamento (posturas e 
acenos, expresións fa- ciais, 
uso da voz, contacto visual e 
códigos proxémicos), as 
conven- cións sociais 
(actitudes, valores e tabús), 
os costumes e os usos, e 
actuar en consecuencia, 
adaptán- dose  
adecuadamente ás  caracte- 
rísticas das persoas 
interlocutoras e da 
situación comunicativa na 
produción do texto oral e 

PLB5.4. Explica  valores  
e  com- portamentos 
propios dunha cultura a 
membros de outra 
diferente, consciente da 
importancia desta 
actividade de mediación 
intercultu- ral. 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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das características dun 
email informal. 
Observación da estrutura 
e o uso de linguaxe 
informal. 
 
 Léxico oral e escrito 

básico de uso común 
relativo a: Values 
(beautiful, dignified, 
discrimination, 
equality, grateful, 
humane, kind, loyal, 
racism, respect, 
trust). Idiomatic 
expressions (be bond 
of, be sick of, down in 
the dumps, eye meet, 
have something in 
common, in the 
doghouse, ose your 
head, lve at first sight, 
under the weather). 
Relationships (ask 
out, be in a 
relationship, break up 
with, flirt, get on well 
with, get to know, 
have children, have 
problems, make a 
commitment). Phrasal 
verbs. Diferencias 
entre say e tell. 
Partículas 
conversacionales 
(so… then?/ Hey…/ 
Well…/ Oh yes…/ 
Aanyway…/ OK then/ 
Remember I told 
you…/ I almost forgot. 

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Reported Speech. 
Diferencia de uso e 
significado entre say e 

escrito 

B5.5. Amosar interese por 
estable- cer relacións entre 
a cultura propia e a cultura 
da lingua meta para 
cumprir o papel de 
intermediación cultural, e 
abordar con eficacia a 
resolución de 
malentendidos inter- 
culturais, esforzándose por 
superar comparacións ou 
xuízos estereoti- pados. 
 

PLB5.5. Coñece algúns 
aspectos significativos 
históricos xeográficos e 
de produción cultural 
dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, 
obtendo a información 
por diferen tes medios, 
entre eles a biblioteca, 
internet e outras 
tecnoloxías da in- 
formación e da 
comunicación. 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 

B5.6. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos 
de conexión e de cohesión 
de uso común co fin de que 
o discurso estea ben 
organizado e cumpra 
adecuadamente a función 
ou as funcións 
comunicativas 

PLB5.6. Produce textos 
orais e escritos en 
diferentes soportes 
suficientemente 
cohesivos, coherentes e 
adecuados ao propósito 
co- municativo. 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.7. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral e escrito común e máis 
especializado cando se 
conta con apoio visual ou 
contextual, relacionado cos 
propios intereses e as 
propias necesidades nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou 
laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual. 

PLB5.7. Exprésase 
oralmente e por escrito, 
en diferentes soportes, 
con certa densidade 
léxica, evitando 
repeticións innecesarias 
co uso de sinónimos e 
palabras de significado 
próximo, e recoñece un 
léxico máis 
especializado se conta 
con apoio visual ou 
contextual. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B5.8. .  Resumir  ou  
parafrasear un texto para 
facelo intelixible a quen 
necesita esta mediación por  
descoñecemento ou 
coñecemento in suficiente 
da lingua meta. 

PLEB5.8. Realiza 
actividades de 
mediación lingüística 
(reformula o sentido 
dun texto, oral ou 
escrito para facelo 
comprensible a persoas 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD  
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tell.  interlocutoras que 
descoñecen a lingua en 
que se produce, escribe 
o resumo dun debate 
oral ou un artigo lido 
noutra lingua, fai unha 
exposición oral a partir 
de notas, cambia de 
modalidade semiótica, 
como do texto ao 
esquema, etc.).  

B5.9 Participar en proxectos 
(ela- boración 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 
elemen- tos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais  

PLEB5.9. Participa en 
proxectos (elaboración 
de materiais multime- 
dia, folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias lin guas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, 
e valora as 
competencias que posúe 
como persoa 
plurilingüe. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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Unit 5 - Behaviour 

OBXE
CTIV
OS 

CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 
AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 
c) 
f) 
 

Estratexias de 
comprensión: 
identificación do tipo de 
información contida nas 
audicións sobre: a terapia 
da risa, a linguaxe 
corporal, o control do 
medo. 

B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos principais, os 
detalles relevantes ou a  
información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, se 
están claramente sinaladas. 
 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu 
proceso de compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o caso, 
sacando conclusións 
sobre a actitude do 
falante e sobre o 
contido, baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do vo- lume 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. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados 
e  con estruturas 
lingüísticas de certa 
complexidade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a ve- 
locidade media ou normal, 
que traten de temas tanto 
concretos como abstractos 
dentro do propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 

PLEB1.2. Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por 
outros medios, relativas 
á realiza- ción  de  
actividades e  normas de 
seguridade no ámbito 
persoal (por exemplo, 
nunha instalación 
depor- tiva), público 
(por exemplo, nunha 
situación de 
emerxencia), educativo 
ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha pinaco- 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, 
sempre que as condicións 
acústi- cas sexan boas e se 
poidan con- firmar certos 
detalles. 
 

teca, ou sobre o uso de 
máquinas, dispositivos 
electrónicos ou pro- 
gramas 
informáticos).inmediata
.  

B1.3. Comprender o 
esencial de conversas ou 
debates reais entre varias 
persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións 
breves reproducidas por 
medio de dispositivos 
multimedia (radio, 
televisión, vídeo, internet, 
etc.), expresadas nunha 
linguaxe sen sentidos 
implícitos nin usos 
idiomáticos. 
 

PLEB1.3. Comprende,  
nunha conversa formal 
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información detallada e 
puntos de vista e 
opinións sobre temas da 
súa especialidade e 
relativos a ac- tividades 
e procedementos 
cotiáns e menos 
habituais, sempre que 
poida expor preguntas 
para com- probar  que  
comprendeu o  que  o 
interlocutor quixo dicir 
e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.4. Comprender o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais 
transmitidos por medios 
técnicos, claramente 
estruturados e en lingua 
estándar, articulados a 
velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústicas 
sexan boas e se poida volver 
escoitar o que se dixo. 
 

PLEB1.4.  Comprende  
as  ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou conferencia 
que verse sobre temas 
do seu interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que o discurso 
estea articulado de  
maneira clara  e  en 
lingua estándar (por 
exemplo, unha 
presentación sobre a 
organización da 
universidade noutros 
países). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.5. Recoñecer as fórmulas 
de contacto social e as 

PLEB1.5. Comprende os 
puntos principais e 

CCL 
CAA 
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normas de cor- tesía, e as 
utilizadas para iniciar e 
terminar o discurso, así 
como a intención 
comunicativa das persoas 
que as utilizan en situacións 
comunicativas variadas, 
relativas a temas coñecidos 
ou de interese persoal, 
emitidos en lingua estándar, 
nun rexistro neutro, formal 
ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, 
estruturas e locucións 
idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  
de  uso  común non 
especializados. 
. 

detalles relevantes na 
maioría de programas 
de radio e televisión 
relativos a temas de 
interesepersoal ou da 
súa especialidade (por 
exemplo, entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relati- vamente lenta e 
cunha pronuncia clara e 
estándar, e que traten 
temas coñecidos ou do 
seu interese. 

CSC 
CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 
as funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estru 
turas sintácticas de uso 
común, segundo o contexto 
de comunicación (por 
exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha 
orde). 
 

PLEB1.6. Identifica os 
puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.7. Comprender a 
información esencial de 
conversas ou discu- sións en 
que se traten temas cotiáns 
xerais ou do seu interese 
(ne- cesidades materiais, 
sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e 
experiencias persoais) 
relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, 
se as persoas participantes 

PLEB1.7. Identifica os 
puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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articulan con claridade, 
pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai 
interferencias acústicas. 
 

estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os 
significados e as intencións 
comunicativas expresas de 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso común e máis 
específicos, así como 
algunhas de carácter 
implícito (incluíndo o 
interese ou a indiferenza), 
cando a articulación é clara. 
 

PLEB1.8. Comprende, 
nunha con- versa 
informal ou nunha 
discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta 
sentimentos como a 
sorpre- sa, o interese ou 
a indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutoraseviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa 
interferencias acústicas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

  B1.9. Perseverar por 
acceder ao sentido do texto 
oral (cambiando o tipo de 
escoita, pedindo axuda ou 
escoitando varias veces os 
textos gravados) aínda que 
en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral 
non poidan ser verificadas 
con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos 
habituais, a  exposición 
dun  problema ou a 
solicitude de 
información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha 
reclamación), sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

Estratexias de 
produción: preguntar e 
responder preguntas, 
anticipar e practicar o 
vocabulario da unidade, 
escoitar atentamente e 
dar a súa opinión. 
Realizar exercicios 

B2.1. Facer un uso 
consciente dos patróns 
sonoros acentuais, rítmicos 
e de entoación de carácter 
xeral, para expresar 
distintos significados 
segundo as demandas do 
contexto 

PLEB2.1. Participa con 
eficacia en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 
cer- to detalle feitos, 
experiencias, sen- 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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previos á comunicación 
oral como preparación. 
 

timentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas do 
seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestiónsprácticas; 
expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, e 
explica e xustifica as 
súas opinións e os seus 
proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez 
necesaria para manter a 
comunicación e ga- rantir o 
obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda 
que poida haber algunhas 
pausas, para buscar  
palabras  e  vacilacións na 
expresión dalgunhas ideas 
máis complexas. 
 

PLEB2.2.  
Desenvólvese con 
eficacia en transaccións 
e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza 
a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como 
en situacións menos 
habituais  en  hoteis,  
tendas,  axencias de 
viaxes, centros de saúde, 
estudo ou traballo (por 
exemplo, para facer 
reclamacións), expondo 
os seus razoamentos e 
puntos de vis- ta con 
claridade e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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B2.3. Adecuar a produción 
do texto oral ás funcións 
comunicativas re- quiridas, 
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. 

PLEB2.3. Segue unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de 
preguntas  establecido 
con  anterioridade, 
realizando preguntas 
complemen- tarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible da 
interacción). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos 
atendendo á súa 
planificación e utilizando 
estratexias de comunicación 
como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que 
permiten sacar proveito dos 
medios lingüísticos 
dispoñibles. 
 

PLEB2.4. . Compensa as 
carencias lingüísticas 
con certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos 
coherentes e ben  
estruturados sobre temas 
de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun re- xistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión 
máis comúns, e amosando 
un control razoable de 
expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, 
de carácter tanto xeral 
como máis específico. 
 

PLEB2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
educativo (por exemplo, 
o deseño dun aparello 
ou dispositivo, ou sobre 
unha obra artística ou 
literaria), coa suficiente 
claridade como para que 
se poida seguir sen 
dificultade a maior 
parte do tempo e cuxas 
ideas principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal.  

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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B2.6. Coñecer,  seleccionar  
con atención e saber aplicar 
con eficacia as estratexias 
adecuadas para producir 
textos orais de diversos 
tipos e de certa lonxitude, 
tentando novas 
formulacións e 
combinacións dentro do 
propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por 
exemplo, en tempos verbais, 
ou en referencias temporais 
ou espaciais) que conducen 
a malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai 
un problema. 
 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 
e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de 
interesepersoal ou 
pertinentes para a vida 
diaria, comunicándose 
cun repertorio 
lingüístico sinxelo, aínda 
que ás veces precise 
facer pausas para 
pensar o que quere 
dicir. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  
presentación oral 
planificada de certa 
lonxitude sobre temas 
xerais e educativos propios 
da idade e do nivel de 
estudos, nunha secuencia 
lineal, apoiándose en notas 
e elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas 
complementarias de 
carácter previsíbel. 
 

  PLEB.2.7. Toma  parte  
adecuadamente,  aínda  
que  ás  veces  teña que 
pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, 
en conversas formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista con 
claridade, e xustificando 
con certo detalle e de 
maneira coherente  as  
súas  opinións,  os seus  
plans e  as  súas  
suxestións sobre futuras 
actuacións. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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  B2.8. Amosar certa 
flexibilidade na interacción 
polo que respecta aos 
mecanismos de toma e 
cesión do quenda de 
palabra, a colaboración coa 
persoa interlocutora e o 
mantemento da 
comunicación, aínda que 
poida que non sempre se 
faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
b) 
c) 
f) 
m) 
n) 

Estratexias de 
comprensión: captar o 
significado xeral do texto, 
captar ideas esenciais do 
texto, ler o texto completo 
antes de identificar 
detalles, preguntas acerca 
do textos a, buscar 
palabras no texto a través 
da súa definición, 
identificación de 
vocabulario. 

B3.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais, os 
detalles relevantes do texto, 
a información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas 
como explícitas, claramente 
sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes estratexias 
para comprender o 
texto, como a 
identificación da 
intención comunicativa, 
a anticipación da in- 
formación a  partir  dos  
elementos textuais e 
non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de 
regras de formación de 
palabras para inferir 
significados ou o apoio 
na organización da 
información e no tipo de 
texto. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 

B3.2. Distinguir tanto a 
función ou as funcións 
comunicativas principais do 
texto como as implicacións 
facilmente discernibles; 
apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do 
uso de expoñentes das 
devanditas funcións, e 
identificar os propósitos 
comunicativos xerais 
asociados a distintos 
formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 

PLEB3.2. Comprende o 
sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de vista 
concre- tos sobre temas 
de actualidade ou do seu 
interese, redactados 
nunha variante estándar 
da lingua. 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 
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B3.3. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados 
e  con estruturas 
lingüísticas de certa 
complexidade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten temas 
tanto abstractos como 
concretos dentro do propio 
campo de especialización ou 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo 
ou ocupacional ou laboral, 
sempre que se poidan reler 
as seccións difíciles. 
 

PLEB3.3. Entende,  en  
manuais, enciclopedias 
e libros de texto, en 
soporte tanto impreso 
como 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 educativo ou 
ocupacional, en páxinas 
web e outros textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

  CCL 
  CAA 
CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito as fun- cións e os 
significados específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, 
unha es. trutura 
interrogativa para dar unha 
orde). 
  

PLEB3.4. . Comprende 
instrucións dunha certa 
extensión e 
complexidade dentro da 
súa área de interese ou 
da súa especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as seccións 
difíciles (por exemplo, 
sobre cómo redactar un 
traballo educati- vo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos 
de ficción e literarios 
contemporáneos, auténticos 
ou adaptados, e 
relacionados cos propios 
intereses e as necesidades 
no ámbito persoal, público e 
educativo, ben estruturados 

PLEB3.5. Comprende 
información relevante 
en  correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou compañías 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 
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en rexistro estándar da 
lingua, e escritos de xeito 
claro e sinxelo. 

de servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

B3.6. Comprender 
correspondencia persoal 
breve en papel ou soporte 
dixital, redactada en lingua 
estándar e clara, que narre e 
describa acontecementos, 
sentimentos básicos ou 
desexos. 

PLEB3.6. . Entende 
detalles relevantes e  
implicacións de  
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por exemplo, 
folle.  

CCL 
 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

Estratexias de produción: 
planificar o que se vai 
escribir (email) seguindo 
facendo a writing guide 
unha correcta 
planificación do email 
Compleción dos pasos 
previos á redacción do 
texto: actividades 
preparatorias anteriores. 
Compleción dos pasos 
posteriores á redacción: 
reflexión sobre a calidade 
do escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, 
por exemplo, 
desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos 
coa información necesaria, a 
partir dun guión previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  en  
calquera soporte, 
informes breves nos que 
dá información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 
un problema xurdido 
durante unha viaxe), 
describindo co detalle 
suficiente situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos nunha 
secuencia coherente; 
explicando os motivos 
de certas accións, e 
ofrecendo opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras 
liñas de actuación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de estrutura 
clara sobre una serie de 
temas xerais e máis 
específicos relacionados cos 
propios intereses ou as 
especialidade, facendo 
descricións co suficiente 
detalle; redactando en 

PLEB4.2.  Nas tarefas 
de expresión escrita, 
produce habitualmente 
textos coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica  como  
de  puntuación, na  orde 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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palabras propias, e 
organizando de maneira 
coherente, información e 
ideas ex- traídas 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. 
 

das palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 

B4.3. Adecuar a produción 
do texto escrito  ás  funcións 
comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes 
habituais, os máis 
adecuados ao propósito 
comunicativo, e os patróns 
discursivos típicos de 
presentación e organización 
da información, entre 
outros, o reforzo ou a 
recupera- ción do tema. 
 

PLEB4.3 Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun 
concurso internacional, 
ou para solicitar unhas 
prácticas en empresas). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos 
de conexión e de cohesión 
de uso común con fin de que 
o discurso estea ben 
organizado e cumpra 
adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  
formato convencional e 
en calquera soporte,  un  
currículo detallando e  
ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e o 
destinatario específicos. 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte impreso 
ou dixital, de xeito coidado 
(con atención ás marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, 
letra clara, etc.) atendendo 
non só á corrección 
ortográfica da palabra, 

PLEB4.5 Toma   notas,   
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 
conferencia sinxela,  e  
redacta un  breve 
resumo coa  
información esencial,  

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  
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senón tamén ao uso de 
maiúsculas e minúsculas, e 
signos de puntua. 

sempre que o tema sexa 
coñecido e o discurso se 
formule dun modo 
sinxelo e se articule con 
claridade. 

B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir 
notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 
. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 
 

CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas 
formais e informais a 
persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e 
profesional nas que pide ou 
transmite información 
sinxela de carácter 
inmediato, sa- lientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a 
estrutura e características 
propias deste tipo de texto 
(cabeceira, despedida, 
sinatura, marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información e 
pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e 
unha serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

   PLEB4.8.  Escribe,  en  
calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, 
nas que dá e solicita 
información relevante, e 
expresa puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto da 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
CCEC 
  CD 
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correspon- dencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 
b) 
c) 
f) 
p) 
 

 Patróns sonoros, 
acentuales, rítmicos 
e de entoación: 
Diferenciación da 
entoación crecente e 
decrecente en 
oracións. 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
identificación do tipo 
de información 
contida nas audicións 
sobre: a terapia da 
risa, a linguaxe 
corporal, o control do 
medo. 

 
 a linguaxe corporal, 

os modais, role-play 
sobre unha situación 
de socialización cotiá,: 
lectura e 
comprensión dun 
artigo sobre os 
beneficios da risa 
(Smile... and the 
world smiles with 
you) e sobre os 
modais (Mind your 
manners). 

redacción dun email 
Funcións 

B5.1. Discriminar e producir 
con certa fluidez    
patróns    sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e 
máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. 
poñentes fonéticos, léxicos, 
estruturais e funcionais 
básicos da lingua 
estranxeira, en contextos 
reais ou simulados de 
comunicación 
 

PLB5.1. Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da lingua 
e transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias 
de comuni- cación 
adquiridas noutras 
linguas. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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comunicativas: audición 
dun texto ou visioando 
dun vídeo sobre a terapia 
da risa, audición dun 
texto e identificación do 
vocabulario sobre 
aspectos da linguaxe 
corporal, audición dun 
texto sobre o control do 
medo e seleccionar a 
resposta correcta. 
 
conversación sobre a 
linguaxe corporal, 
intercambio de opinións 
acerca dos modais (que é 
aceptable, que non o é, 
como cambian 
dependendo do país...), 
levar a cabo un diálogo 
sobre unha situación 
cotiá. 
Observación dun cadro 
con imaxes para facilitar a 
comprensión lectora 
(Matching) ler textos 
sobre body language. 
Realización das 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na clase.; 
identificación das 
características do tipo de 
texto estudado: realizar 
un resumo; lectura dun 
texto sobre a importancia 
social de manter as 
formas.  
 
Realización das 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na clase; 
análise de varios modeos 
de emails. Realización das 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
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forma conxunta na clase. 
 Redacción dun email. 
 Léxico oral e escrito 

básico de uso común 
relativo a: Attitudes: 
aggressive, 
assertiveness, 
confidence, 
defensiveness, 
frustration, 
generosity, guilt, 
happiness, 
impatience, 
importance, 
innocence, 
intelligence, laziness, 
modesty, 
nervousness, 
reliability, safety, 
shyness, sincerity. 
Gestures and 
manners: apologize, 
bow, catch 
somebody’s eye, 
greet, hold hands, 
hug, kiss, queue, 
shake hands, sneeze, 
touch, wave. Cognates 
and non-cognates: 
culture, laughter, 
stress, weapon, yoga, 
fake, strengthen. Uso 
de each other/ one 
another. Diferencias 
entre could/ managed 
to/ was able to. Offers 
and requests: I’ll 
just… ; Would you 
like…; That’s kind…; 
Shall I…; Do you mind 
if… En emails 
formales: I would be 
grateful if…; I was 
wondering if it would 
be possible to…; I 
appreciate your 
assistance…; I look 
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forward to hearing 
frm you. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas: Uso dos 
verbos modais (expresar 
obriga, prohibición, 
consello, posibilidade ou 
seguridade sobre o que se 
fala). 

 
 
 
Unit 6 – Design and technology 

OBX
ECT
IVO
S 

CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE AVALiACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 
c) 
f) 
 

 Estratexias de 
comprensión: 
identificación do 
tipo de información 
contida nas 
audicións sobre: un 
textos que describe 
dez obxectivos, voz 
pasiva, cadro key 
skill, unha canción.  

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais, os detalles 
relevantes ou a  información, 
as ideas e as opinións, tanto 
implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente 
sinaladas. 
 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu 
proceso de compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o caso, 
sacando conclusións 
sobre a actitude do 
falante e sobre o 
contido, baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do vo-lume 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. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 

PLEB1.2. Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por 

CCL 
CAA 
CSC 
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xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
articulados a velocidade 
media ou normal, que traten 
de temas tanto concretos 
como abstractos dentro do 
propio campo de 
especialización ou de interese, 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as 
condicións acústi- cas sexan 
boas e se poidan con- firmar 
certos detalles. 
 

outros medios, relativas 
á realización  de  
actividades e  normas de 
seguridade no ámbito 
persoal (por exemplo, 
nunha instalación 
depor- tiva), público 
(por exemplo, nunha 
situación de 
emerxencia), educativo 
ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha pinaco- 
teca, ou sobre o uso de 
máquinas, dispositivos 
electrónicos ou pro- 
gramas 
informáticos).inmediata
.  

CCEC 
 

B1.3. Comprender o esencial 
de conversas ou debates reais 
entre varias persoas 
interlocutoras, e de 
descricións e narracións 
breves reproducidas por 
medio de dispositi- vos 
multimedia (radio, televisión, 
vídeo, internet, etc.), 
expresadas nunha linguaxe 
sen sentidos implícitos nin 
usos idiomáticos. 
 

PLEB1.3. Comprende,  
nunha conversa formal 
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información detallada e 
puntos de vista e 
opinións sobre temas da 
súa especialidade e 
relativos a actividades e 
procedementos cotiáns 
e menos habituais, 
sempre que poida expor 
preguntas para 
comprobar  que  
comprendeu o  que  o 
interlocutor quixo dicir 
e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.4. Comprender o sentido 
xeral, a información esencial, 
os puntos principais e os 
detalles máis relevantes de 
textos orais transmitidos por 
medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua 
estándar, articulados a 

PLEB1.4.  Comprende  
as  ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou conferencia 
que verse sobre temas 
do seu interese ou da 
súa especialidade, 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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velocidade lenta, sempre que 
as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar 
o que se dixo. 
 

sempre que o discurso 
estea articulado de  
maneira clara  e  en 
lingua estándar (por 
exemplo, unha 
presentación sobre a 
organización da 
universidade noutros 
países). 

B1.5. Recoñecer as fórmulas 
de contacto social e as normas 
de cor- tesía, e as utilizadas 
para iniciar e terminar o 
discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que 
as utilizan en situacións 
comunicativas variadas, 
relativas a temas coñecidos ou 
de interese persoal, emitidos 
en lingua estándar, nun 
rexistro neutro, formal ou 
informal, que conteñan 
variedade de expresións, 
estruturas e locucións 
idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  de  
uso  común non 
especializados. 
. 

PLEB1.5. Comprende os 
puntos principais e 
detalles relevantes na 
maioría de programas 
de radio e televisión 
relativos a temas de 
interesepersoal ou da 
súa especialidade (por 
exemplo, entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relati- vamente lenta e 
cunha pronuncia clara e 
estándar, e que traten 
temas coñecidos ou do 
seu interese. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as 
funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estru 
turas sintácticas de uso 
común, segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, 
unha estrutura interrogativa 
para dar unha orde). 
 

PLEB1.6. Identifica os 
puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.7. Comprender a PLEB1.7. Identifica os CCL 
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información esencial de 
conversas ou discu- sións en 
que se traten temas cotiáns 
xerais ou do seu interese (ne- 
cesidades materiais, 
sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e 
experiencias persoais) 
relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se 
as persoas participantes 
articulan con claridade, 
pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai 
interferencias acústicas. 
 

puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.8. Recoñecer os 
significados e as intencións 
comunicativas expre- sas de 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso 
común e máis específicos, así 
como algunhas de carácter 
implícito (in- cluíndo o 
interese ou a indiferen- za), 
cando a articulación é clara. 
 

PLEB1.8. Comprende, 
nunha con- versa 
informal ou nunha 
discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza, sempre que 
as persoas 
interlocutoraseviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa 
interferencias acústicas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

  B1.9. Perseverar por acceder 
ao sentido do texto oral 
(cambiando o tipo de escoita, 
pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos 
gravados) aínda que en 
ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral non 
poidan ser verificadas con 
claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos 
habituais, a  exposición 
dun  problema ou a 
solicitude de 
información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha 
reclamación), sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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algúns detalles. 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

. Estratexias de 
produción: preguntar e 
responder preguntas, 
anticipar e practicar o 
vocabulario da unidade, 
escoitar atentamente e 
dar a súa opinión. 
Realizar exercicios 
previos á comunicación 
oral como preparación. 
 

B2.1. Facer un uso consciente 
dos patróns sonoros 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de carácter xeral, 
para expresar distintos 
significados segundo as 
demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 
eficacia en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 
cer- to detalle feitos, 
experiencias, sen- 
timentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas do 
seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestiónsprácticas; 
expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, e 
explica e xustifica as 
súas opinións e os seus 
proxectos..  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

B2.2. . Amosar a  fluidez 
necesaria para manter a 
comunicación e garantir o 
obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda 
que poida haber algunhas 
pausas, para buscar  palabras  
e  vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis 
complexas. 

PLEB2.2.  
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 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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 viaxes, centros de saúde, 
estudo ou traballo (por 
exemplo, para facer 
reclamacións), expondo 
os seus razoamentos e 
puntos de vis- ta con 
claridade e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

B2.3. Adecuar a produción do 
texto oral ás funcións 
comunicativas re- quiridas, 
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. 

PLEB2.3. Segue unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de 
preguntas  establecido 
con  anterioridade, 
realizando preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible da 
interacción). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos 
atendendo á súa planificación 
e utilizando estra- texias de 
comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que 
permiten sacar proveito dos 
medios lingüísticos 
dispoñibles. 
 

PLEB2.4. . Compensa as 
carencias lingüísticas 
con certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos 
coherentes e ben  
estruturados sobre temas de 
interese persoal, ou asuntos 
cotiáns ou menos habituais, 
nun re- xistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos 
de cohesión máis comúns, e 
amosando un control razoable 
de expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, de 

PLEB2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
educativo (por exemplo, 
o deseño dun aparello 
ou dispositivo, ou sobre 
unha obra artística ou 
literaria), coa suficiente 
claridade como para que 
se poida seguir sen 
dificultade a maior 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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carácter tanto xeral como 
máis específico. 
 

parte do tempo e cuxas 
ideas principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal.  

B2.6. Coñecer,  seleccionar  
con atención e saber aplicar 
con eficacia as estratexias 
adecuadas para producir 
textos orais de diversos tipos 
e de certa lonxitude, tentando 
novas formulacións e 
combinacións dentro do 
propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por 
exemplo, en tempos verbais, 
ou en referencias temporais 
ou espaciais) que conducen a 
malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai 
un problema. 
 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 
e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de 
interesepersoal ou 
pertinentes para a vida 
diaria, comunicándose 
cun repertorio 
lingüístico sinxelo, aínda 
que ás veces precise 
facer pausas para 
pensar o que quere 
dicir. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  
presentación oral planificada 
de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos 
propios da idade e do nivel de 
estudos, nunha secuencia 
lineal, apoiándose en notas e 
elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas 
complementarias de carácter 
previsíbel. 
 

  PLEB.2.7. Toma  parte  
adecuadamente,  aínda  
que  ás  veces  teña que 
pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, 
en conversas formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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seus puntos de vista con 
claridade, e xustificando 
con certo detalle e de 
maneira coherente  as  
súas  opinións,  os seus  
plans e  as  súas  
suxestións sobre futuras 
actuacións. 

  B2.8. Amosar certa 
flexibilidade na interacción 
polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión 
do quenda de palabra, a 
colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento 
da comunicación, aínda que 
poida que non sempre se faga 
de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
b) 
c) 
f) 
m) 
n) 

. Estratexias de 
comprensión: : captar o 
significado xeral do 
texto, captar ideas 
esenciais do texto, ler o 
texto completo antes de 
identificar detalles, 
preguntas acerca do 
textos a, buscar palabras 
no texto a través da súa 
definición, identificación 
de vocabulario. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias adecuadas para 
com- prender o sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos principais, os detalles 
relevantes do texto, a 
información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas 
como explícitas, claramente 
sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes estratexias 
para comprender o 
texto, como a 
identificación da 
intención comunicativa, 
a anticipación da in- 
formación a  partir  dos  
elementos textuais e 
non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de 
regras de formación de 
palabras para inferir 
significados ou o apoio 
na organización da 
información e no tipo de 
texto. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 

B3.2. Distinguir tanto a 
función ou as funcións 
comunicativas princi- pais do 
texto como as implicacións 
facilmente discernibles; 
apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do 

PLEB3.2. Comprende o 
sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de certa 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 
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uso de expoñentes das 
devanditas funcións, e 
identificar os propó- sitos 
comunicativos xerais 
asociados a distintos 
formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 
 

lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de vista 
concre- tos sobre temas 
de actualidade ou do seu 
interese, redactados 
nunha variante estándar 
da lingua. 

B3.3. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
que traten temas tanto 
abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo ou ocupacional ou 
laboral, sempre que se poidan 
reler as seccións difíciles. 
 

PLEB3.3. Entende,  en  
manuais, enciclopedias 
e libros de texto, en 
soporte tanto impreso 
como 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 educativo ou 
ocupacional, en páxinas 
web e outros textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

  CCL 
  CAA 
 CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito 
as fun- cións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso 
común,  segundo o  contexto  
de  co municación (por 
exemplo, unha es. trutura 
interrogativa para dar unha 
orde). 
  

PLEB3.4. . Comprende 
instrucións dunha certa 
extensión e 
complexidade dentro da 
súa área de interese ou 
da súa especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as seccións 
difíciles (por exemplo, 
sobre cómo redactar un 
traballo educati- vo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de PLEB3.5. Comprende   CCL 
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ficción e literarios 
contemporáneos, auténticos 
ou adaptados, e relacionados 
cos propios intereses e as 
necesidades no ámbito 
persoal, público e educativo, 
ben estruturados en rexistro 
estándar da lingua, e escritos 
de xeito claro e sinxelo. 

información relevante 
en  correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou compañías 
de servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender 
correspondencia persoal 
breve en papel ou soporte 
dixital, redactada en lingua 
estándar e clara, que narre e 
describa acontecementos, 
sentimentos básicos ou 
desexos. 

PLEB3.6. . Entende 
detalles relevantes e  
implicacións de  
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por exemplo, 
folle.  

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

. Estratexias de 
produción: planificar o 
que se vai escribir 
(discussion essay) 
seguindo unha guía e 
unha correcta 
planificación do texto. 
Compleción dos pasos 
previos á redacción do 
texto: actividades 
preparatorias anteriores. 
Compleción dos pasos 
posteriores á redacción: 
reflexión sobre a 
calidade do escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os 
puntos  principais  e  
ampliándoos coa información 
necesaria, a partir dun guión 
previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  en  
calquera soporte, 
informes breves nos que 
dá información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 
un problema xurdido 
durante unha viaxe), 
describindo co detalle 
suficiente situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos nunha 
secuencia coherente; 
explicando os motivos 
de certas accións, e 
ofrecendo opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras 
liñas de actuación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de estrutura 

PLEB4.2.  Nas tarefas 
de expresión escrita, 

 CCL 
  CAA 
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clara sobre una serie de temas 
xerais e máis específicos 
relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co 
suficiente detalle; redactando 
en palabras pro- pias, e 
organizando de maneira 
coherente, información e 
ideas ex- traídas 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. 
 

produce habitualmente 
tex- tos coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica  como  
de  puntuación, na  orde 
das palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 

  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción do 
texto escrito  ás  funcións 
comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes 
habituais, os máis adecuados 
ao pro- pósito comunicativo, e 
os patróns discursivos típicos 
de presentación e 
organización da información, 
en- tre outros, o reforzo ou a 
recupera- ción do tema. 
 

PLEB4.3 Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun 
concurso internacional, 
ou para solicitar unhas 
prácticas en empresas). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso 
común con fin de que o 
discurso estea ben organizado 
e cumpra adecuadamente a 
función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  
formato convencional e 
en calquera soporte,  un  
currículo detallando e  
ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e o 
destinatario específicos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte impreso 
ou dixital, de xeito coidado 
(con atención ás marxes, 

PLEB4.5 Toma   notas,   
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  
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riscaduras, liñas dereitas, letra 
clara, etc.) atendendo non só á 
corrección ortográfica da 
palabra, senón tamén ao uso 
de maiúsculas e minúsculas, e 
signos de puntua. 

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. 

B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir 
notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 
. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 
 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao 
seu ámbito persoal e 
profesional nas que pide ou 
transmite información sinxela 
de carácter inmediato, 
salientando os aspectos que se 
consideran importantes, 
empregando a estrutura e 
características propias deste 
tipo de texto (cabeceira, 
despedida, sinatura, marxes, 
etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información e 
pregunta sobre 
problemas e explícaos 
con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e 
unha serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

   PLEB4.8.  Escribe,  en  
calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, 
nas que dá e solicita 

  CCL 
  CAA 
  CSC    
CCEC 
  CD 
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información relevante, e 
expresa puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspon- dencia, no 
ámbito público, 
educativo ou laboral, 
respectando as 
convencións formais e 
de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 
b) 
c) 
f) 
p) 
 

 Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonaión: 
Repetir frases coa 
cadencia indéntica ó 
modelo presentado. 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Estratexias de 
produción: 
planificar ou que se 
vai escribir 
(discussion essay) 
seguindo unha guía e 
unha correcta 
planificación do 
texto. Compleción 
dous pasos previos á 
redacción do texto: 
actividades 
preparatorias 
anteriores. 
Compleción dous 
pasos posteriores á 
redacción: reflexión 
sobre a calidade do 
escrito 

Estratexias de 
produción: planificar ou 
que se vai escribir 
(discussion essay) 

B5.1. Discriminar e producir 
con certa fluidez    
patróns    sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
recoñecendo e dándolles os 
significados e as intencións 
comunicativas desexados. 
poñentes fonéticos, léxicos, 
estruturais e funcionais 
básicos da lingua estranxeira, 
en contextos reais ou 
simulados de comunicación 
 

PLB5.1. Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da lingua 
e transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias 
de comuni- cación 
adquiridas noutras 
linguas. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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seguindo unha guía e 
unha correcta 
planificación do texto. 
Compleción dous pasos 
previos á redacción do 
texto: actividades 
preparatorias anteriores. 
Compleción dous pasos 
posteriores á redacción: 
reflexión sobre a 
calidade do escrito 
 
 
 Léxico oral e escrito 

básico de uso 
común relativo a: 
Inventions and 
discoveries: adapt, 
clone, design, 
develop, discover, 
inspire, observe, 
replace, research, 
revolutionize, test. 
Describing ogjects: 
battery operated, 
boot-shaped, child-
friendly, inflatable, 
pocked-sized, long-
lasting, low-cost, 
recycled, round, silly, 
solar-powered, 
stylish, tough, 
wooden, waterproof. 
Synonyms/ 
antonyms: attractive, 
unattractive, 
expensive, 
economical, huge, 
tiny, useful, useless, 
modified, reversible, 
regular, ordinary, 
extraordinary. 

 Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
Diferencia entre a 
voz activa e a voz 
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pasiva. 
 

 
 
 
Unit 7 – Change the world 

OBX
ECT
IVO
S 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE 
AVALiACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 
c) 
f) 
 

Estratexias de 
comprensión: : 
identificación do tipo de 
información contida nas 
audicións sobre: procedencia 
e cousas que fixo o falante 
para superar dificultades, 
identificación de compound 
words, RSPCA. 

B1.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais, os 
detalles relevantes ou a  
información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas 
como explícitas do texto, 
se están claramente sinal 
das. 
 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu 
proceso de compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o caso, 
sacando conclusións 
sobre a actitude do 
falante e sobre o 
contido, baseándose na 
entoación e na 
velocidade da fala; 
deducindo intencións a 
partir do volume da voz 
do falante; facendo 
anticipacións do que 
segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuín- 
do o que non se 
comprende e o que non 
se coñece mediante os 
propios coñecementos e 
as propias experiencias. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as 
implicacións xerais de 
textos de certa lonxitude, 
ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, 
nunha variedade de lingua 
estándar e articulados a 
ve- locidade media ou 

PLEB1.2. Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por 
outros medios, relativas 
á realiza- ción  de  
actividades e  normas de 
seguridade no ámbito 
persoal (por exemplo, 
nunha instalación 
depor- tiva), público 
(por exemplo, nunha 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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normal, que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos dentro 
do propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e ocupacional 
ou laboral, sempre que as 
condicións acústi- cas 
sexan boas e se poidan 
confirmar certos detalles. 
 

situación de 
emerxencia), educati- vo 
ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita 
guiada a unha pinaco- 
teca, ou sobre o uso de 
máquinas, dispositivos 
electrónicos ou 
programas 
informáticos).inmediata
.  

B1.3. Comprender o 
esencial de conversas ou 
debates reais entre varias 
persoas interlocutoras, e 
de descricións e 
narracións breves re- 
producidas por medio de 
dispositi- vos multimedia 
(radio, televisión, vídeo, 
internet, etc.), expresadas 
nunha linguaxe sen 
sentidos implícitos nin 
usos idiomáticos. 
 

PLEB1.3. Comprende,  
nunha conversa formal 
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información detallada e 
puntos de vista e 
opinións sobre temas da 
súa especialidade e 
relativos a actividades e 
procedementos cotiáns 
e menos habituais, 
sempre que poida expor 
preguntas para 
comprobar  que  
comprendeu o  que  o 
interlocutor quixo dicir 
e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.4. Comprender o 
sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes 
de textos orais 
transmitidos por medios 
técnicos, claramente 
estruturados e en lingua 
estándar, articulados a 
velocidade lenta, sempre 
que as condicións acústi- 
cas sexan boas e se poida 
volver escoitar o que se 

PLEB1.4.  Comprende  
as  ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha presentación, 
charla ou conferencia 
que verse sobre temas 
do seu interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que o discurso 
estea articulado de  
maneira clara  e  en 
lingua estándar (por 
exemplo, unha 
presentación sobre a 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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dixo. 
 

organización da 
universidade noutros 
países). 

B1.5. Recoñecer as 
fórmulas de contacto 
social e as normas de cor- 
tesía, e as utilizadas para 
iniciar e terminar o 
discurso, así como a 
intención comunicativa 
das persoas que as 
utilizan en situacións com 
nicativas variadas, 
relativas a temas 
coñecidos ou de interese 
per- soal, emitidos en 
lingua estándar, nun 
rexistro neutro, formal ou 
informal, que conteñan 
variedade de expresións, 
estruturas e locucións 
idiomáticas frecuentes, e 
termos habituais e  cultos  
de  uso  común non 
especializados. 
. 

PLEB1.5. Comprende os 
puntos principais e 
detalles relevantes na 
maioría de programas 
de radio e televisión 
relativos a temas de 
interesepersoal ou da 
súa especialidade (por 
exemplo, entrevistas, 
documentais, series e 
películas), cando se 
articulan de forma 
relati- vamente lenta e 
cunha pronuncia clara e 
estándar, e que traten 
temas coñecidos ou do 
seu interese. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 
as funcións e os 
significados específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estru turas 
sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de 
comunicación (por 
exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar 
unha orde). 
 

PLEB1.6. Identifica os 
puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 
ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.7. Comprender a 
información esencial de 
conversas ou discu- sións 
en que se traten temas 

PLEB1.7. Identifica os 
puntos prin- cipais e 
detalles relevantes 
dunha conversa formal 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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cotiáns xerais ou do seu 
interese (ne- cesidades 
materiais, sensacións 
físicas e sentimentos, 
opinións e experiencias 
persoais) relacionados co 
traballo, os estudos e o 
tempo de lecer, se as 
persoas participantes 
articulan con claridade, 
pausadamente e en lingua 
estándar, e se non hai 
interferencias acústicas. 
 

ou informal de certa 
duración entre dúas ou 
máis persoas 
interlocutoras, que se 
pro- duce ao seu ao 
redor, sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas, o discurso 
estea estruturado e non 
se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

  B1.8. Recoñecer os 
significados e as 
intencións comunicativas 
expre- sas de patróns 
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso común e máis 
específicos, así como 
algunhas de carácter 
implícito (in- cluíndo o 
interese ou a indiferen- 
za), cando a articulación é 
clara. 
 

PLEB1.8. Comprende, 
nunha con- versa 
informal ou nunha 
discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz como por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta 
sentimentos como a 
sorpre- sa, o interese ou 
a indiferenza, sempre 
que as persoas 
interlocutoraseviten un 
uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa 
interferencias acústicas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

  B1.9. Perseverar por 
acceder ao sentido do 
texto oral (cambiando o 
tipo de escoita, pedindo 
axuda ou escoitando 
varias veces os textos 
gravados) aínda que en 
ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses 
de significado do texto 
oral non poidan ser 
verificadas con claridade. 

PLEB1.9. Entende, en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos 
habituais, a  exposición 
dun  problema ou a 
solicitude de 
información respecto 
desta (por exemplo, no 
caso dunha 
reclamación), sempre 
que poida pedir 
confirmación sobre 
algúns detalles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

. Estratexias de produción: 
preguntar e responder 
preguntas, anticipar e 
practicar o vocabulario da 
unidade, escoitar 
atentamente e dar a súa 
opinión. Realizar exercicios 
previos á comunicación oral 
como preparación..  
 

B2.1. Facer un uso 
consciente dos patróns 
sonoros acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
carácter xeral, para 
expresar distintos 
significados segundo as 
demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa con 
eficacia en conversas 
informais cara a cara ou 
por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
nas que describe con 
cer- to detalle feitos, 
experiencias, sen- 
timentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta 
historias, así como o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións 
persoais sobre temas do 
seu interese; fai 
comprensibles as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posibles de problemas 
ou cuestiónsprácticas; 
expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, e 
explica e xustifica as 
súas opinións e os seus 
proxectos..  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

B2.2. . Amosar a  fluidez 
necesaria para manter a 
comunicación e ga- rantir 
o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, 
aínda que poida haber 
algunhas pausas, para 
buscar  palabras  e  
vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis 
complexas. 
 

PLEB2.2.  
Desenvólvese con 
eficacia en transaccións 
e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza 
a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como 
en situacións menos 
habituais  en  hoteis,  
tendas,  axencias de 
viaxes, centros de saúde, 
estudo ou traballo (por 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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exemplo, para facer 
reclamacións), expondo 
os seus razoamentos e 
puntos de vis- ta con 
claridade e seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico 

B2.3. Adecuar a produción 
do texto oral ás funcións 
comunicativas re- 
quiridas, 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. 

PLEB2.3. Segue unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de 
preguntas  establecido 
con  anterioridade, 
realizando preguntas 
complemen- tarias ou 
respondendo a elas, 
sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible da 
interacción). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos 
atendendo á súa 
planificación e utilizando 
estra- texias de 
comunicación como o uso 
de circunloquios, 
paráfrases ou 
substitucións léxicas que 
permiten sacar proveito 
dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 
 

PLEB2.4. . Compensa as 
carencias lingüísticas 
con certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos 
coherentes e ben  
estruturados sobre temas 
de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun re- xistro 
formal, neutro ou 
informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión máis 

PLEB2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
educativo (por exemplo, 
o deseño dun aparello 
ou dispositivo, ou sobre 
unha obra artística ou 
literaria), coa suficiente 
claridade como para que 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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comúns, e amosando un 
control razoable de 
expresións e estruturas, e 
un léxico de uso frecuente, 
de carácter tanto xeral 
como máis específico. 
 

se poida seguir sen 
dificultade a maior 
parte do tempo e cuxas 
ideas principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, e 
responde a preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal.  

B2.6. Coñecer,  seleccionar  
con atención e saber 
aplicar con eficacia as 
estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de 
certa lonxitude, tentando 
novas formulacións e 
combinacións dentro do 
propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por 
exemplo, en tempos 
verbais, ou en referencias 
temporais ou espaciais) 
que conducen a 
malentendidos se a 
persoa interlocutora 
indica que hai un 
problema. 
 

PLEB2.6. . Inicia, mantén 
e finaliza 
espontaneamente con 
certa seguridade 
conversas e discusións 
cara a cara sobre temas 
cotiáns de 
interesepersoal ou 
pertinentes para a vida 
diaria, comunicándose 
cun repertorio 
lingüístico sinxelo, aínda 
que ás veces precise 
facer pausas para 
pensar o que quere 
dicir. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  
presentación oral 
planificada de certa 
lonxitude sobre temas 
xerais e educativos 
propios da idade e do 
nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, 
apoiándose en notas e 
elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas 
complementarias de 
carácter previsíbel. 
 

  PLEB.2.7. Toma  parte  
adecuadamente,  aínda  
que  ás  veces  teña que 
pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, 
en conversas formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter educativo ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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habituais nestes 
contextos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas 
prácticos, expondo os 
seus puntos de vista con 
claridade, e xustificando 
con certo detalle e de 
maneira coherente  as  
súas  opinións,  os seus  
plans e  as  súas  
suxestións sobre futuras 
actuacións. 

  B2.8. Amosar certa 
flexibilidade na 
interacción polo que 
respecta aos mecanismos 
de toma e cesión do 
quenda de palabra, a 
colaboración coa persoa 
interlocutora e o 
mantemento da 
comunicación, aínda que 
poida que non sempre se 
faga de maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera na 
interacción verificando 
a comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
b) 
c) 
f) 
m) 
n) 

. Estratexias de 
comprensión captar o 
significado xeral do texto, 
captar ideas esenciais do 
texto, ler o texto completo 
antes de identificar detalles, 
preguntas acerca do textos a, 
buscar palabras no texto a 
través da súa definición. 

B3.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos principais, os 
detalles relevantes do 
texto, a información, as 
ideas e as opinións, tanto 
implícitas como explícitas, 
claramente sinalizadas. 

PLEB3.1. Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes estratexias 
para comprender o 
texto, como a 
identificación da 
intención comunicativa, 
a anticipación da in- 
formación a  partir  dos  
elementos textuais e 
non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de 
regras de formación de 
palabras para inferir 
significados ou o apoio 
na organización da 
información e no tipo de 
texto. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
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B3.2. Distinguir tanto a 
función ou as funcións 
comunicativas princi- pais 
do texto como as 
implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas 
derivadas do uso de 
expoñentes das 
devanditas funcións, e 
identificar os propó- sitos 
comunicativos xerais 
asociados a distintos 
formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 
 

PLEB3.2. Comprende o 
sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de vista 
concre- tos sobre temas 
de actualidade ou do seu 
interese, redactados 
nunha variante estándar 
da lingua. 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as 
implicacións xerais de 
textos de certa lonxitude, 
ben  organizados e  con 
estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, 
nunha variedade de lingua 
estándar e que traten 
temas tanto abstractos 
como concretos dentro do 
propio campo de 
especialización ou 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo ou ocupacional 
ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións 
difíciles. 
 

PLEB3.3. Entende,  en  
manuais, enciclopedias 
e libros de texto, en 
soporte tanto impreso 
como 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 educativo ou 
ocupacional, en páxinas 
web e outros textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito as fun- cións e os 
significados específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  

PLEB3.4. . Comprende 
instrucións dunha certa 
extensión e 
complexidade dentro da 
súa área de interese ou 
da súa especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as seccións 

  CCL 
  CAA 
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co municación (por 
exemplo, unha es. trutura 
interrogativa para dar 
unha orde). 
  

difíciles (por exemplo, 
sobre cómo redactar un 
traballo educati- vo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

B3.5. Ler con fluidez 
textos de ficción e 
literarios 
contemporáneos, 
auténticos ou adaptados, e 
relacionados cos propios 
intereses e as necesidades 
no ámbito persoal, público 
e educativo, ben 
estruturados en rexistro 
estándar da lingua, e 
escritos de xeito claro e 
sinxelo. 

PLEB3.5. Comprende 
información relevante 
en  correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas ou compañías 
de servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 

B3.6. Comprender 
correspondencia persoal 
breve en papel ou soporte 
dixital, redactada en 
lingua estándar e clara, 
que narre e describa 
acontecementos, 
sentimentos básicos ou 
desexos. 

PLEB3.6. . Entende 
detalles relevantes e  
implicacións de  
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por exemplo, 
folle.  

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

. Estratexias de produción: 
planificar o que se vai 
escribir (Every student 
should work for a charity for 
a year when they are 
sixteen')Compleción dos 
pasos previos á redacción do 
texto: actividades 
preparatorias anteriores. 
Compleción dos pasos 
posteriores á redacción: 
reflexión sobre a calidade do 
escrito 

B4.1. Coñecer, seleccionar 
e aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de 
estrutura clara e de certa 
lonxitude, por exemplo, 
desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos 
coa información 
necesaria, a partir dun 
guión previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  en  
calquera soporte, 
informes breves nos que 
dá información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, 
un problema xurdido 
durante unha viaxe), 
describindo co detalle 
suficiente situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos nunha 
secuencia coherente; 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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explicando os motivos 
de certas accións, e 
ofrecendo opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras 
liñas de actuación. 

B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de 
estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e 
máis específicos 
relacionados cos propios 
intereses ou as 
especialidade, facendo 
descricións co suficiente 
detalle; redactando en 
palabras propias, e 
organizando de maneira 
coherente, información e 
ideas ex- traídas 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. 
 

PLEB4.2.  Nas tarefas 
de expresión escrita, 
produce habitualmente 
tex- tos coherentes, con 
cohesión e adecuados 
aos fins funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica  como  
de  puntuación, na  orde 
das palabras e na 
presentación do escrito 
(marxes, espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.3. Adecuar a produción 
do texto escrito  ás  
funcións comunicativas 
requiridas, seleccionando, 
dentro dun repertorio de 
expoñentes habituais, os 
máis adecuados ao pro- 
pósito comunicativo, e os 
patróns discursivos 
típicos de presentación e 
organización da 
información, entre outros, 
o reforzo ou a recupera- 
ción do tema. 

PLEB4.3 Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun 
concurso internacional, 
ou para solicitar unhas 
prácticas en empresas). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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B4.4. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os 
patróns discursivos e os 
elementos de conexión e 
de cohesión de uso común 
con fin de que o discurso 
estea ben organizado e 
cumpra adecuadamente a 
función 

PLEB4.4. Escribe,  nun  
formato convencional e 
en calquera soporte,  un  
currículo detallando e  
ampliando a 
información que 
considera relevante en 
relación co propósito e o 
destinatario específicos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte 
impreso ou dixital, de 
xeito coidado (con 
atención ás marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, 
letra clara, etc.) 
atendendo non só á 
corrección ortográfica da 
palabra, senón tamén ao 
uso de maiúsculas e 
minúsculas, e signos de 
puntua. 

PLEB4.5 Toma   notas,   
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, 
durante unha 
conferencia sinxela,  e  
redacta un  breve 
resumo coa  
información esencial,  
sempre que o tema sexa 
coñecido e o discurso se 
formule dun modo 
sinxelo e se articule con 
claridade. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 
. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal. 
 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas 
formais e informais a 
persoas ligadas ao seu 
ámbito persoal e 
profesional nas que pide 
ou transmite información 
sinxela de carácter 
inmediato, sa- lientando 
os aspectos que se con- 
sideran importantes, 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa en 
foros e blogs nos que 
transmite información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, 
comproba información e 
pregunta sobre 
problemas e explí- caos 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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empregando a estrutura e 
características propias 
deste tipo de texto 
(cabeceira, despedida, 
sinatura, marxes, etc.). 

con razoable precisión, 
e describe, de maneira 
detallada, ex- 
periencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e 
unha serie de temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

   PLEB4.8.  Escribe,  en  
calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, 
nas que dá e solicita 
información relevante, e 
expresa puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspon- dencia, no 
ámbito público, educati- 
vo ou laboral, 
respectando as con- 
vencións formais e de 
cortesía pro- pias deste 
tipo de textos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
CCEC 
  CD 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 
b) 
c) 
f) 
p) 
 

  Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: Escoitar a 
prnunciación dos vogais 
frases e subliñar as 
palabras acentuadas 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos: 
audición sobre 
procedenca do falante e 
cousas que fixo para 
superar dficultades, 
audición do apartado 

B5.1. Discriminar e 
producir con certa
 fluidez    patróns    
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso común e máis 
específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e 
as intencións 
comunicativas desexados. 
poñentes fonéticos, 
léxicos, estruturais e 
funcionais básicos da 
lingua estranxeira, en 
contextos reais ou 
simulados de 
comunicación 
 

PLB5.1. Desenvólvese 
na maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso 
de adquisición da lingua 
e transfire á lingua 
estranxeira coñe- 
cementos e estratexias 
de comunicación 
adquiridas noutras 
linguas. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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Listening, audición sobre 
RSPCA. 

 intercambio de 
coñecemento achega 
deobras de 
caridad,búsqueda de 
información acerca dun 
movemento ou causa 
solidaria, partido político 
alternativo, 

 lectura e comprensión 
dun artigo sobre unha 
organización benéfica ( A 
helping hand) e lectura 
dun 'opinion' essay. 

 redacción dunha tarefa 
escrita: Every student 
should work for a charity 
for a year when they are 
sixteen 

 'Funciones 
comunicativas: Audición 
dun texto e localización 
da procedencia do 
falante e que cousas fixo 
para superar 
dificultades; audición 
dun texto e identificación 
de compound words. 
Realización de exercicios 
e revisión conxunta; 
audición do apartado 
Listening option dous 
veces e resolver os 
exercicios que formula; 
audición dun texto sobre 
the RSPCA e realizar as 
actividades de 
comprensión oral. 

 
 intercambio de 

coñecemento e ideas 
xerais acerca de causas 
solidarias ou obras de 
caridade, búsquea e 
presentación oral de 
información acerca 
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dunha destas causas, 
invención e presentación 
dun novo partido político 
alternativo. 

  Lectura dun texto co fin 
de captar o significado 
xeral, e completalo cos 
fragmentos máis 
axeitados sen que perda 
sentido. Realización das 
actividades de 
comprensión e 
corrección conxunta na 
clase; identificación das 
características do tipo de 
texto estudado: an 
opinion essay; lectura 
dun artigo de opinión 
sobre organizacións que 
loitan poos dereitos dos 
animais. Realizar as 
actividades de 
comprensión e corrixir 
de forma conxunta na 
clase; lectura dun texto 
sobre 'the paradoxical 
commandments'. 
Realizar as actividades 
de comprensión e 
corrixir de forma 
conxunta na clase, 
lectura dunha lista de 
palabras relacionada co 
tema da unidade: charity 
work, compound words e 
issues & action. 

Redacción dunha tarefa 
escrita: Every student should 
work for a charity for a year 
when they are sixteen' 
 
 Léxico oral e escrito 

básico de uso común 
relativo a Charity work: 
appeal, campaign, 
charity, donate, 
fundraising activity, raise 
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awareness of, raise funds, 
sponsor, take part, 
volunteer. Compound 
nouns: animal charity, 
birthday card, cancer 
research, community 
service, computer game, 
death penalty, 
endangered species, 
homeless people, social 
media, terrorist attack, 
union member, volunteer 
project. Issues & action: 
activist , animal rights, 
banner, demonstrator, 
education cuts, gender 
equality, human rights, 
protester, racial equality, 
sign a petition, slogan, 
workers’ rights. 
Estructura de una charla: 
introducción: Im going to 
look at…; puntos: first of 
all of I’d like to explain… 
the next thing I’d like to 
explain… Finally, let me 
tell you, e conclusión: 
That’s all I have to say for 
now… Thanks very much 
for listening. 
Identificación de algunas 
phrasal verbs e cognates. 
In my opinion…/ I 
believe…7 I’m not sure, 
but…/ Personally, I feel 
that… 

 
 Estructuras sintáctico-

discursivas: Oraciones 
condicionais 
(diferenciación entre os 
diferenes tipos). 
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Unit 8 – Travel and tourism 

OBXE
CTIV
OS 

CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE AVALiACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 
c) 
f) 
 

Estratexias de 
comprensión: 
identificación do tipo de 
información contida nas 
audicións sobre:diez 
situacións diferentes, 
interrailing, visións de 
India. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes 
ou a  información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas como 
explícitas do texto, se están 
claramente sinaladas. 
 

PLEB1.1. Nas 
actividades de aula, 
reflexiona sobre o 
seu proceso de 
compresión, 
axustándoo e 
mellorándoo se é o 
caso, sacando con- 
clusións 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 (pala- 
bra, frase, resposta, 
etc.), e intuín- do o 
que non se 
comprende e o que 
non se coñece 
mediante os propios 
coñecementos e as 
propias 
experiencias. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

B1.2. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
articulados a ve- locidade media 
ou normal, quetraten de temas 

PLEB1.2. 
Comprende 
instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou 
por outros medios, 
relativas á 
realización  de  
actividades e  
normas de 
seguridade no 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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tanto concretos como abstractos 
dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as 
condicións acústi- cas sexan 
boas e se poidan confirmar 
certos detalles. 
 

ámbito persoal (por 
exemplo, nunha 
instalación 
deportiva), público 
(por exemplo, 
nunha situación de 
emerxencia), 
educativo ou 
ocupacional (por 
exemplo, unha 
visita guiada a unha 
pinaco- teca, ou 
sobre o uso de 
máquinas, 
dispositivos 
electrónicos ou 
programas 
informáticos). 

B1.3. Comprender o esencial de 
conversas ou debates reais 
entre varias persoas 
interlocutoras, e de descricións 
e narracións breves 
reproducidas por medio de 
dispositivos multimedia (radio, 
televisión, vídeo, internet, etc.), 
expresadas nunha linguaxe sen 
sentidos implícitos nin usos 
idiomáticos. 
 

PLEB1.3. 
Comprende,  nunha 
conversa formal na 
que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información 
detallada e puntos 
de vista e opinións 
sobre temas da súa 
especialidade e 
relativos a 
actividades e 
procedementos 
cotiáns e menos 
habituais, sempre 
que poida expor 
preguntas para 
com- probar  que  
comprendeu o  que  
o interlocutor quixo 
dicir e conseguir 
aclaracións sobre 
algúns detalles.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.4. Comprender o sentido 
xeral, a información esencial, os 
puntos principais e os detalles 
máis relevantes de textos orais 

PLEB1.4.  
Comprende  as  
ideas principais e 
detalles relevantes 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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transmitidos por medios 
técnicos, claramente 
estruturados e en lingua 
estándar, articulados a 
velocidade lenta, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e se poida volver escoitar o que 
se dixo. 
 

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 
(por exemplo, unha 
presentación sobre 
a organización da 
universidade 
noutros países). 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de 
contacto social e as normas de 
cortesía, e as utilizadas para 
iniciar e terminar o discurso, así 
como a intención comunicativa 
das persoas que as utilizan en 
situacións comunicativas 
variadas, relativas a temas 
coñecidos ou de interese 
persoal, emitidos en lingua 
estándar, nun rexistro neutro, 
formal ou informal, que 
conteñan variedade de 
expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas 
frecuentes, e termos habituais e  
cultos  de  uso  común non 
especializados. 
. 

PLEB1.5. 
Comprende os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
na maioría de 
programas de radio 
e televisión 
relativos a temas de 
interesepersoal ou 
da súa 
especialidade (por 
exemplo, 
entrevistas, 
documentais, series 
e películas), cando 
se articulan de 
forma 
relativamente lenta 
e cunha pronuncia 
clara e estándar, e 
que traten temas 
coñecidos ou do seu 
interese. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

B1.6. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as 
funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estru turas 
sintácticas de uso común, 

PLEB1.6. Identifica 
os puntos prin- 
cipais e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, 
unha estrutura interrogativa 
para dar unha orde). 
 

duración entre dúas 
ou máis persoas 
interlocutoras, que 
se pro- duce ao seu 
ao redor, sempre 
que as condicións 
acústicas sexan 
boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso 
moi idiomático da 
lingua. 

  B1.7. Comprender a información 
esencial de conversas ou discu- 
sións en que se traten temas 
cotiáns xerais ou do seu interese 
(ne- cesidades materiais, 
sensacións físicas e sentimentos, 
opinións e experiencias 
persoais) relacionados co 
traballo, os estudos e o tempo 
de lecer, se as persoas 
participantes articulan con 
claridade, pausadamente e en 
lingua estándar, e se non hai 
interferencias acústicas. 
 

PLEB1.7. Identifica 
os puntos prin- 
cipais e detalles 
relevantes dunha 
conversa formal ou 
informal de certa 
duración entre dúas 
ou máis persoas 
interlocutoras, que 
se pro- duce ao seu 
ao redor, sempre 
que as condicións 
acústicas sexan 
boas, o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso 
moi idiomático da 
lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

  B1.8. Recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas 
expre- sas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo 
o interese ou a indiferenza), 
cando a articulación é clara. 
 

PLEB1.8. 
Comprende, nunha 
conversa informal 
ou nunha discusión 
na que participa, 
tanto de viva voz 
como por medios 
técnicos, 
información 
específica relevante 
sobre temas xerais 
ou do seu interese, e 
capta sentimentos 
como a sorpresa, o 
interese ou a 
indiferenza, sempre 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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que as persoas 
interlocutoras 
eviten un uso moi 
idiomático da lingua 
e se non haxa 
interferencias 
acústicas. 

  B1.9. Perseverar por acceder ao 
sentido do texto oral 
(cambiando o tipo de escoita, 
pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) 
aínda que en ocasións e mesmo 
con frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral non 
poidan ser verificadas con 
claridade. 

PLEB1.9. Entende, 
en transaccións e 
xestións cotiás e 
menos habituais, a  
exposición dun  
problema ou a 
solicitude de 
información 
respecto desta (por 
exemplo, no caso 
dunha 
reclamación), 
sempre que poida 
pedir confirmación 
sobre algúns 
detalles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

. Estratexias de 
produción: preguntar e 
responder preguntas, 
anticipar e practicar o 
vocabulario da unidade, 
escoitar atentamente e 
dar a súa opinión. 
Realizar exercicios 
previos á comunicación 
oral como preparación. 
 

B2.1. Facer un uso consciente 
dos patróns sonoros acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
carácter xeral, para expresar 
distintos significados segundo 
as demandas do contexto 

PLEB2.1. Participa 
con eficacia en 
conversas informais 
cara a cara ou por 
teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
describe con cer- to 
detalle feitos, 
experiencias, sen- 
timentos 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 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
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de libros e películas, 
indicando as súas 
reaccións; ofrece e 
interésase por 
opinións persoais 
sobre temas do seu 
interese; fai 
comprensibles as 
súas opinións ou 
reaccións respecto 
das solucións 
posibles de 
problemas ou 
cuestións prácticas; 
expresa con 
amabilidade 
crenzas, acordos e 
desacordos, e 
explica e xustifica as 
súas opinións e os 
seus proxectos..  

B2.2. . Amosar a  fluidez 
necesaria para manter a 
comunicación e ga- rantir o 
obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que 
poida haber algunhas pausas, 
para buscar  palabras  e  
vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis 
complexas. 
 

PLEB2.2. 
Desenvólvese con 
eficacia en 
transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou 
trata coas 
autoridades, así 
como en situacións 
menos habituais  en  
hoteis,  tendas,  
axencias de viaxes, 
centros de saúde, 
estudo ou traballo 
(por exemplo, para 
facer reclamacións), 
expondo os seus 
razoamentos e 
puntos de vista con 
claridade e 
seguindo as 
convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

322 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

específico 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. Segue 
unha entrevista cun 
patrón estruturado 
de preguntas  
establecido con  
anterioridade, 
realizando 
preguntas 
complementarias 
ou respondendo a 
elas, sempre que se 
manteñan dentro 
ámbito predicible 
da interacción). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.4. Producir textos atendendo 
á súa planificación e utilizando 
estra- texias de comunicación 
como o uso de circunloquios, 
paráfrases ou substitucións 
léxicas que permiten sacar 
proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 
 

PLEB2.4.  Compensa 
as carencias 
lingüísticas con 
certa naturalidadee 
pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor, e 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, como a 
paráfrase ou a 
explicación, e 
paralingüísticos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC  

B2.5. Construír textos 
coherentes e ben  estruturados 
sobre temas de interese persoal, 
ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro formal, 
neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de 
cohesión máis comúns, e 
amosando un control razoable 
de expresións e estruturas, e un 
léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis 
específico. 
 

PLEB2.5. Fai 
presentacións ben 
estruturadas e de 
certa duración 
sobre un tema 
educativo (por 
exemplo, o deseño 
dun aparello ou 
dispositivo, ou 
sobre unha obra 
artística ou 
literaria), coa 
suficiente claridade 
como para que se 
poida seguir sen 
dificultade a maior 
parte do tempo e 
cuxas ideas 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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principais estean 
explicadas cunha 
razoable precisión, 
e responde a 
preguntas 
complementarias da 
audiencia 
formuladas con 
claridade e a 
velocidade normal.  

B2.6. Coñecer,  seleccionar  con 
atención e saber aplicar con 
eficacia as estratexias 
adecuadas para producir textos 
orais de diversos tipos e de 
certa lonxitude, tentando novas 
formulacións e combinacións 
dentro do propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por 
exemplo, en tempos verbais, ou 
en referencias temporais ou 
espaciais) que conducen a 
malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai un 
problema. 
 

PLEB2.6. . Inicia, 
mantén e finaliza 
espontaneamente 
con certa 
seguridade 
conversas e 
discusións cara a 
cara sobre temas 
cotiáns de interese 
persoal ou 
pertinentes para a 
vida diaria, 
comunicándose cun 
repertorio 
lingüístico sinxelo, 
aínda que ás veces 
precise facer pausas 
para pensar o que 
quere dicir. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B2.7. Realizar  una  presentación 
oral planificada de certa 
lonxitude sobre temas xerais e 
educativos propios da idade e 
do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en 
notas e elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas 
complementarias de carácter 
previsíbel. 
 

  PLEB.2.7. Toma  
parte  
adecuadamente,  
aínda  que  ás  veces  
teña que pedir que 
lle repitan ou 
aclaren algunha 
dúbida, en 
conversas formais, 
entrevistas e 
reunións de 
carácter educativo 
ou ocupacional, 
intercambiando 
información 
relevante sobre 
aspectos tanto 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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abstractos como 
concretos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, pedindo 
e dando instrucións 
ou solucións a 
problemas 
prácticos, expondo 
os seus puntos de 
vista con claridade, 
e xustificando con 
certo detalle e de 
maneira coherente  
as  súas  opinións,  
os seus  plans e  as  
súas  suxestións 
sobre futuras 
actuacións. 

  B2.8. Amosar certa flexibilidade 
na interacción polo que respecta 
aos mecanismos de toma e 
cesión do quenda de palabra, a 
colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento 
da comunicación, aínda que 
poida que non sempre se faga de 
maneira acertada. 

  PLEB.2.8. Coopera 
na interacción 
verificando a 
comprensión propia 
e das demais 
persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das 
tarefas de 
comunicación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
b) 
c) 
f) 
m) 
n) 

 Estratexias de 
comprensión: captar 
o significado xeral do 
texto, captar ideas 
esenciais do texto, ler 
o texto completo 
antes de identificar 
detalles, preguntas 
acerca do textos a, 
buscar palabras no 
texto a través da súa 
definición, 
identificación de 
verbos reflexivos. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para com- 
prender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes 
do texto, a información, as ideas 
e as opinións, tanto implícitas 
como explícitas, claramente 
sinalizadas. 

PLEB3.1.Nas 
actividades de aula, 
explica como utiliza 
diferentes 
estratexias para 
comprender o texto, 
como a 
identificación da 
intención 
comunicativa, a 
anticipación da in- 
formación a  partir  
dos  elementos 
textuais e non 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
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textuais, o uso do 
contexto, a 
aplicación de regras 
de formación de 
palabras para 
inferir significados 
ou o apoio na 
organización da 
información e no 
tipo de texto. 

B3.2. Distinguir tanto a función 
ou as funcións comunicativas 
princi- pais do texto como as 
implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas 
derivadas do uso de expoñentes 
das devanditas funcións, e 
identificar os propó- sitos 
comunicativos xeraisa distintos 
formatos, patróns e estios 
discursivos típicos. 
 

PLEB3.2. 
Comprende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos ben 
estruturados e de 
certa lonxitude, nos 
que se adoptan 
puntos de vista 
concre- tos sobre 
temas de 
actualidade ou do 
seu interese, 
redactados nunha 
variante estándar 
da lingua. 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 

B3.3. Identificar as ideas 
principais, a información 
relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben  organizados e  
con estruturas lingüísticas de 
certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e 
que traten temas tanto 
abstractos como concretos 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo ou ocupacional ou 
laboral, sempre que se poidan 
reler as seccións difíciles. 
 

PLEB3.3. Entende,  
en  manuais, 
enciclopedias e 
libros de texto, en 
soporte tanto 
impreso como 
dixital, información 
concreta para a 
resolución de 
tarefas da clase ou 
traballos  de  
investigación 
relacionados con 
temas da súa 
especialidade, así 
como información 
concreta 

  CCL 
  CAA 
  CCEC 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

326 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

relacionada con  
cuestións prácticas 
ou con temas do seu 
interese educativo 
ou ocupacional, en 
páxinas web e 
outros textos 
informativos 
oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos. 

B3.4. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito as 
fun- cións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común,  
segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha 
es. trutura interrogativa para 
dar unha orde). 
  

PLEB3.4.  
Comprende 
instrucións dunha 
certa extensión e 
complexidade 
dentro da súa área 
de interese ou da 
súa especialidade, 
sempre que poida 
volver ler as 
seccións difíciles 
(por exemplo, sobre 
cómo redactar un 
traballo educati- vo 
seguindo as 
convencións 
internacionais). 

  CCL 
  CAA 

B3.5. Ler con fluidez textos de 
ficción e literarios 
contemporáneos, auténticos ou 
adaptados, e relacionados cos 
propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, 
público e educativo, ben 
estruturados en rexistro 
estándar da lingua, e escritos de 
xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. 
Comprende 
información 
relevante en  
correspondencia 
formal de 
institucións 
públicas ou 
entidades privadas 
como 
universidades, 
empresas ou 
compañías de 
servizos (por 
exemplo, carta de 
admisión a un 
curso). 

  CCL 
  CSC 
  CCEC 
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B3.6. Comprender 
correspondencia persoal breve 
en papel ou soporte dixital, 
redactada en lingua estándar e 
clara, que narre e describa 
acontecementos, sentimentos 
básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende 
detalles relevantes 
e  implicacións de  
anuncios e material 
de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu 
interese persoal e 
educativo (por 
exemplo, folle.  

CCL 
 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

a) 
b) 
c) 
f) 
 

 Estratexias de 
produción: planificar 
o que se vai escribir ( 
Descrición  dun lugar) 
seguindo a guía de 
escritura. Compleción 
dos pasos previos á 
redacción do texto: 
actividades 
preparatorias 
anteriores. 
Compleción dos pasos 
posteriores á 
redacción: 

B4.1. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos de estrutura clara e de 
certa lonxitude, por exemplo, 
desenvolvendo os puntos  
principais  e  ampliándoos coa 
información necesaria, a partir 
dun guión previo. 
 

PLEB4.1. Escribe,  
en  calquera 
soporte, informes 
breves nos que dá 
información 
pertinente sobre un 
tema educativo, 
ocupacional, ou 
menos habitual (por 
exemplo, un 
problema xurdido 
durante unha 
viaxe), describindo 
co detalle suficiente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando 
acontecementos 
nunha secuencia 
coherente; 
explicando os 
motivos de certas 
accións, e ofrecendo 
opinións e 
suxestións breves e 
xustificadas sobre o 
asunto e sobre 
futuras liñas de 
actuación. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de estrutura 
clara sobre una serie de temas 
xerais e máis específicos 
relacionados cos propios 

PLEB4.2.Nas tarefas 
de expresión 
escrita, produce 
habitualmente 
textos coherentes, 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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intereses ou as especialidade, 
facendo descricións co 
suficiente detalle; redactando en 
palabras propias, e organizando 
de maneira coherente, 
información e ideas ex- traídas 
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. 
 

con cohesión e 
adecuados aos fins 
funcionais, con 
razoable corrección 
tanto ortográfica  
como  de  
puntuación, na  
orde das palabras e 
na presentación do 
escrito (marxes, 
espazos de 
interliña, uso de 
maiúsculas e 
minúscuas, etc.) 

B4.3. Adecuar a produción do 
texto escrito  ás  funcións 
comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes 
habituais, os máis adecuados ao 
propósito comunicativo, e os 
patróns discursivos típicos de 
presentación e organización da 
información, entre outros, o 
reforzo ou a recuperación do 
tema. 
 

PLEB4.3 Completa 
un cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, educativa 
ou laboral (por 
exemplo, para 
tomar parte nun 
concurso 
internacional, ou 
para solicitar unhas 
prácticas en 
empresas). 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 

B4.4. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso 
común con fin de que o discurso 
estea ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función 

PLEB4.4. Escribe,  
nun  formato 
convencional e en 
calquera soporte,  
un  currículo 
detallando e  
ampliando a 
información que 
considera relevante 
en relación co 
propósito e o 
destinatario 
específicos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

B4.5. Presentar os textos 
propios, en soporte impreso ou 
dixital, de xeito coidado (con 

PLEB4.5 Toma   
notas,   facendo 
unha lista dos 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
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atención ás marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, etc.) 
atendendo non só á corrección 
ortográfica da palabra, senón 
tamén ao uso de maiúsculas e 
minúsculas, e signos de puntua. 

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. 

  CCEC  

B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir 
notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal. 
. 

PLEB4.6. Elaborar 
resumos e sintetizar 
información e 
argumentos 
partindo de 
diferentes fontes, e 
escribir notas 
recapitulativas, con 
claridade, 
exactitude, 
coherencia e 
fidelidade ao texto 
orixinal. 
 

 CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 

  B4.7.  Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao 
seu ámbito persoal e profesional 
nas que pide ou transmite 
información sinxela de carácter 
inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a 
estrutura e características 
propias deste tipo de texto 
(cabeceira, despedida, sinatura, 
marxes, etc.). 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa 
en foros e blogs nos 
que transmite 
información e ideas 
sobre temas 
abstractos e 
concretos, 
comproba 
información e 
pregunta sobre 
problemas e 
explícaos con 
razoable precisión, 
e describe, de 
maneira detallada, 
ex- periencias, 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
  CD 
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sentimentos, 
reaccións, feitos, 
plans e unha serie 
de temas concretos 
relacionados cos 
seus intereses ou a 
súa especialidade. 

   PLEB4.8.  Escribe,  
en  calquera 
soporte, cartas 
formais dirixidas a 
institucións 
públicas ou 
privadas e a 
empresas, nas que 
dá e solicita 
información 
relevante, e expresa 
puntos de vista 
pertinentes sobre a 
situación obxecto 
da correspondencia, 
no ámbito público, 
educativo ou 
laboral, respectando 
as convencións 
formais e de 
cortesía propias 
deste tipo de textos. 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
CCEC 
  CD 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

a) 
b) 
c) 
f) 
p) 
 

 Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación: 
Audición da 
pronunciación 
dunhas frases e 
repetilas coa máxima 
corrección. 

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: a 
ortografía do novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 

B5.1. Discriminar e producir con 
certa fluidez    patróns    
sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e as 
intencións comunicativas 
desexados. poñentes fonéticos, 
léxicos, estruturais e funcionais 
básicos da lingua estranxeira, en 
contextos reais ou simulados de 
comunicación 
 

PLB5.1. 
Desenvólvese na 
maioría das 
actividades de aula 
facendo un uso 
espontáneo da 
lingua estranxeira; 
reflexiona sobre o 
propio proceso de 
adquisición da 
lingua e transfire á 
lingua estranxeira 
coñe- cementos e 
estratexias de 
comuni- cación 

  CCL 
  CAA 
  CSC 
  CCEC 
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sociolingüísticos: : 
lista de actividades 
por facer, situacións 
que falan sobre 
lugares diferentes, 
Clonakilty, 
interrailing, visións 
de India 

  intercambio 
comunicativo sobre 
as imaxes ou título de 
cada sesión, 
expresión persoal 
sobre as preguntas 
formuladas, pedir e 
dar axuda 

 
 lectura e 

comprensión dun 
blog, un texto sobre 
outra forma diferente 
de viaxar, lectura e 
comprensión dun 
texto sobre 
Clonakilty. 

 Descrición dun lugar 
. Funcións 
comunicativas: : 
audición dunha 
conversación na que se 
describe que actividades 
aínda están por ser 
realizadas,audició dunha 
conversación entre catro 
persoas que viven en 
Clonakilty, audición e 
compleción de 
actividades a través dun 
texto oral sobre 
'inerrailing', visionado 
dun vídeo sobre India e 
compleción de 
actividades sobre este. 
. intercambio de 
experiencias sobre as 
súas viaxes e que farían 
en posibles viaxes, 

adquiridas noutras 
linguas. 
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discusión sobre 
actividades que se poden 
realizar en Edinburgh, 
discusión sobre o vídeo 
de India. Lectura dun 
texto e compleción con 
información 
complementaria. 
Comprensión do 
significado xeral do texto, 
e compleción, segundo os 
detalles lidos, da 
información que falta. 
Realización das 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na clase; 
lectura dun texto e 
rotular os parágrafos: 
identificación das 
características do tipo de 
texto estudado: un artigo 
de revista de viaxes ou 
xornal; lectura dun texto 
sobre unha viaxe 
galáctica. Realizar as 
actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na clase; 
lectura dun texto 
describindo unha cidade. 
Realizar as actividades de 
comprensión e corrixir de 
forma conxunta na clase; 
lectura dunha lista de 
palabras relacionada co 
tema da unidade: Travel 
(verbs / collocations) e 
descrición de lugares. 
Descrición dun lugar. 
 
 
 
 Léxico oral e escrito 

básico de uso común 
relativo a: travel: a) 
verbs: book, cancel, 
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check in, delay, get 
ost, go sightseeing, 
hitchhike, look 
forward to, miss, 
pack, set off, stop off; 
b) collocations: 
boarding pass, cabin 
crew, check-in-desk, 
day trip, duty-free, 
five-star hotel, 
package holiday, 
passport control, 
return ticket, seaside 
resort, summer 
holiday, travel on a 
shoestring, youth 
hostel. Describing 
places: affordable, 
busy, campsite, chic, 
city centre, compact, 
district, historic, 
outside, outskirts, 
peaceful, smart, 
suburb, trendy, well-
kept. Comparación de 
respostas: me too/ 
neither can I/ really? 
Often confused 
words: travel, 
journey, trip, voyage. 

 
 Estructuras 

sintáctico-
discursivas: 
Infinitive of purpose/ 
gerund as a noun. 
Too/ enough. 

 

 
 

Grao mínimo de consecución para superar a materia: Contidos mínimos. 
 
Os contidos mínimos para superar a materia de 1º de Bacharelato son os seguintes: 
 

1. Bloque 1: Comprensión de textos orais (Listening) 
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 Comprensión da información global e específica de textos orais, seguindo o argumento de temas 
actuais emitidos en contextos comunicativos habituais ou por medios de comunicación mecánica 
ou tecnolóxica. 

 
 Comprensión da idea principal e identificación de detalles relevantes de mensaxes orais, emitidas 

en situacións comunicativas cara a cara ou procedentes de medios tecnolóxicos, 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 desnvolvemento do discurso se facilite con marcadores explícitos. 

 
 Comprensión da comunicación interpersonal sobre temas de uso cotián, de interese xeral e temas 

abstractos, coa fin de contestar no momento. 
 
 Utilización de estratexias para comprender e inferir significados non explícitos, para captar ideas 

principais ou para comprensión usando claves contextuais en textos orais. 
 
 Toma de conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, sen necesidade 

de entender todos e cada un dos elementos dela. 
 

2. Bloque de Produción oral: expresión e interacción (Speaking). 
 
 Planificación do discurso e de como expresalo, usando recursos variados para facilitar a 

comunicación – como circunloquios e paráfrases para suplir carencias lingüísticas- e mecanismos 
para lle dar coherencia e cohesión ao discurso. 

 
 Organización e expresión das ideas con claridade, para realizar descricións e presentacións claras, 

sobre unha variedade de temas coñedidos, relato de feitos reais ou imaxinarios, argumentos de 
libros ou películas, describindo sentimentos e reaccións. 

 
 Expresión fluida, con axeitada pronuncia e entonación, en conversas improvisadas, narracións, 

argumentacións, debates e exposicións previamente preparados, utilizando as estratexias de 
comunicación necesarias e o tipo de discurso adecuado á situación. 

 
 Produción de mensaxes diversas sobre asuntos relacionados cos seus intereses e presentacións 

preparadas previamente sobre temas xerais ou da súa especialidade con razonable correción 
gramatical e unha axeitada pronuncia, ritmo e entoación. 

 
 
 Expresión de puntos de vista sobre un tema coñecido, participación en discursos e debates sobre 

temas de actualidade, ofrecendo información detallada, utilizando exemplos adecuados, 
defendendo os seus puntos de vista con claridade e mostrando unha actitude respectuosa e crítica 
ante as achegas dos compañeiros. 

 
 Reacción axeitada, mostrando unha actitude respectuosa, na interacción, e colaboración na 

continuación do discurso cun rexistro axeitado á situación e ao propósito da comunicación. 
 

3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos (Reading). 
 
 Comprensión autónomade información xeral de textos procedentes de diversas fontes 

(correspondencia, páxinas web, xornais, revistas, literatura e libros de divulgación, etc.) referidos 
á actualidade, á cultura, ou relacionados cos seus intereses ou cos seus estudos presentes ou 
futuros, en soporte papel e dixital, que traten temas próximos e coñecidos, identificando o 
propósito comunicativos, as ideas principais e, se é o caso, o punto de vista de quen os escribe. 
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 Predición da información a partir de elementos textuais e non textuais en textos escritos sobre 
temas diversos. 

 
 Comprensión da información xeral e específica de textos de  publicidade, correspondencia, 

informes, instrucións, documentos oficiais breves ou textos literarios, referidos a unha variedade 
de temas, etc. 

 
 Identificación do propósito comunicativo, dos elementos textuais e paratextuais e da forma de 

organizar a información distinguido as partes do texto. 
 
 Lectura autónoma de textos extensos e diversos relacionados cos seus interese académicos, 

personais 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 gozar. 

 
 Respostas a calquera tipo de preguntas sobre o texto, de xeito autónomo, sen transcribir 

literalmente o contido do texto. 
 

4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción (Writing). 
 
 Produción de diversos tipos de textos (narrativos, descritivos, argumentativos, epistolares, etc.), 

con distintos propósitos, redactados de forma clara, ben estruturados e nun estilo axeitado,tendo 
en conta aos lectores aos que van dirixidos e á intención comunicativa, e coa corrección formal, 
cohesión, coherencia a rexistro adecuados. 

 
 Planificación do proceso de elaboración dun texto, utilizando mecanismos de organización, 

organización e cohesión, e revisión dos textos, realizando versións sucesivas ata chegar á versión 
final,  respectando as normas ortográficas e tipográficas e cunha presentación coidada, en soporte 
papel ou dixital. 

 
5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e pluricultural. 

 
 Gramática: 
 

 Tempos verbais (presentes, pasados, perfectos, futuros) e contraste entre o aspecto simple e 
continuo, perfectivo e non perfectivo. 

 Significado e uso dos verbos modais nas súas formas simples (obriga, necesidade, prohibición, 
ausencia de obriga, habilidade, certeza, dedución, probabilidade/posibilidade, consello).  

 Adverbios e Expresións de frecuencia. 
 Expresións temporais e o seu uso xunto cos verbos temporais: already, ever, for, just, never, since, 

ago, etc. 
 O comparativo e superlativo do adxectivo. 
 Oracións condicionais de primeiro, segundo e terceiro tipo. 
 Oracións temporais. 
 A voz pasiva e tempos verbais en voz pasiva. 
 O Estilo Indirecto: Statements, Questions and Commands 
 Os pronomes e adverbios de relativo; as oracións de relativo especificativas e transformacións 

sixelas con pronomes de relativos en función de suxeito.  
 
 Léxico: 
 

 Recoñecemento e uso activo de expresións idiomáticas, sinónimos, antónimos, connotacións, etc. 
 Recoñecemento e uso activo de léxico sobre distintos temas de interese para o alumnado e 

relacionado con outras materias do currículo. 
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 Formación e recoñecemento de palabras a partir de prefixos, sufixos e palabras compostas. 
 Recoñecemento e uso activo dos conectores. 
 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas (cortesía, acordo, discrepancia, etc.) asociadas a 

situacións concretas de comunicación. 
 
 Pronunciación: 
 

 Uso do alfabeto fonético para mellorar a pronunciación de xeito autónomo. 
 Produción e interpretación de diferentes patróns de acentación, ritmo e entoación. 
 Recoñecemento das variedades de uso da lingua: diferenzas entre a linguaxe formal e informal, 

falada e escrita. 
 
 Cultura: 
 

 Valoración da lingua estranxeira como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros 
e compañeiras doutros países, como posibilidade de acceso a informacións novas e como 
instrumento para coñecer outras culturas e formas de vivir diferentes e enriquecedoras. 

 Identificación das normas e os comportamentos propios dos pobos e culturas que falan a lingua 
estranxeira.  

 Coñecemento e valoración de elementos de transfondo cultural propios dos países onde se fala a 
lingua estranxeira: costumes, formas de relación social, trazos e particularidades da súa cultura, 
fomentando a tolerancia. 

 Desenvlovemento de actitudes que axuden a valorar a cultura propia a partir do contrate con 
outras.  

 Respecto cara aos falantes da lingua estranxeira con independencia da súa orixe, raza ou lingua 
materna, propiciando o achegamento e a eliminación de barreiras na comunicación.  

 Valoración da importancia da lingua estranxeira como forma de acceder á comunicación con 
outras persoas que aprenden a mesma lengua estranxeira. 

 Recoñecemento da presenza da lingua estranxeira nos novos sistemas de comunicación 
tecnolóxica e a súa utilidade para comunicarse con persoas de procedencias diversas. 

 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Relación coas competencias clave e cos 
obxectivos da etapa. 
 
A Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable ven descrita no Decreto en relación cos 
bloques de contidos, polo que nesta programación seguiremos o mesmo criterio, e, por medio dunha 
táboa, enumeraranse cada un dos estándares en relación con cada un dos bloques do apartado 6.2.1. 
 
Igualmente, farase referencia tanto ás competencias clave que se traballan durante o proceso de 
aprendizaxe como aos obxectivos xerais da etapa. 
 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de 

comprensión, axustandoo e mellorándoo se é o caso, sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose 
na entoación e na velociade 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. 
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Estándares de 
Aprendizaxe 

2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros 
medios, relativas á realización de actividades e normas de seguridade 
no ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), público 
(por exemplo, nunha situación de emerxencia), educativo ou 
ocupacional (por exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou 
sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos ou programas 
informáticos). 

3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito 
educativo ou ocupacional, información detallada e puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e 
procedementos cotiáns e menos habituais, sempre que poida expor 
preguntas para comprobar que comprendeu o que o interlocutor quixo 
dicir e conseguir aclaracións sobre algúns detalles. 

4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha 
presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas do seu 
interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea 
articulado de maneira clara e en lingua estándar (por exemplo, unha 
presentación sobre a organización da universidade noutros países). 

5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión relativos a temas de interese persoal 
ou da súa especialidade (por exemlo, 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. 

6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas 
interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non se 
faga un uso moi idiomático da lingua. 

7. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que 
participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información 
específica relvante sobre temas xerais ou do seu interese, e capta 
sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza, sempre que 
as persoas interlocutoras eviten un uso moi idiomático da lingua e non 
haxa interferencias acústicas. 

8. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a 
exposición dun problema ou a solicitude de información respecto desta 
(por exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir 
confirmación sobre algúns detalles. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 

 Obxectivo (ii): Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita 
actuar de forma responsable e autónoma e desnvolver o seu espíritu crítico. 
Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e socias. 
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Obxectivos  

 Obxectivo (iii): Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades 
entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente 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 calquere 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás 
persoas con discapacidade. 

 Obxectivo (vi): Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis linguas 
estranxeiras. 

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de comprensión oral que se especifican na 
táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 1 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
10% 

 
 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 

 
 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas de comprensión oral: 
  Comprensión de conversas, preguntas, explicacións, comunicacións, 

indicacións, debates, etc. realizados cara a cara na clase. 
 Audicións procedentes de medios audiovisuais, adecuados ao seu nivel 

educativo e sobre temas relacionados cos temas dados na clase. 
 Comprensión das presentacións feitas polos compañeiros 

 
 

BLOQUE 2: Produción de textos orais: expresión e interacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, 
ou por outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e reaccions, soños, esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros e películas, 
indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais 
sobre temas  do seu interese; fai comprensibles as súas opinións ou 
reaccións  respecto das solucións posibles de problemas ou cuestións 
prácticas; expresa con amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e 
explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 

2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como en situacións 
menos habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, 
estudo ou traballo (por exemplo, para facer reclamacións), expondo os 
seus razoamentos e puntos de vista con claridade e seguindo as 
convencións socioculturais que demanda o contexto específico. 

3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido 
con anterioridade, realizando preguntas complementarias ou 
respondendo a elas, sempr que se manteñan dentro dun ámbito 
predicible da interacción. 

4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidade pedíndolle 
axuda ao seu interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos, como 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

339 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

a paráfrase ou a explicación, e para lingüísticos. 
5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema 

educativo (por exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre 
unha obra artística ou literaria), coa suficiente claridade  como para que 
se poida seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas 
principais estean explicadas cunha razoable precisión, e responde a 
preguntas complementarias da audiencia formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade 
conversas e discusións cara a cara sobre temas cotiáns de interese 
persoal ou pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun repertorio 
lingüístico sinxelo, aínda que ás veces precise facer pausas para pensar o 
que quere dicir. 

7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir que lle 
repitan ou aclaren algunha dúbida, en conversas formais, entrevistas e 
reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas cotiáns e menos habiutais nestes contextos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos 
de vista con claridade, e xustificando con certo detalle e de maneira 
coherente as súas opinións, os seus plan e as súas suxestións sobre 
futuras actuacións. 

8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das demais 
persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

 
 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (i): Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva 
global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos 
valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

 Obxectivo (ii): Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita 
actuar de forma responsable e autónoma e desnvolver o seu espíritu crítico. 
Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e socias. 

 Obxectivo (iii): Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades 
entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente 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 calquere 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás 
persoas con discapacidade. 
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 Obxectivo (vi): Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis linguas 
estranxeiras. 

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de expresión oral que se especifican na táboa 
das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 2 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20% 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
 

 
 
 
 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas orais:  
 Presentación de proxectos a nivel individual ou en grupo sobre temas 

tratados na clase de conversa e utilizando ou non medios audiovisuais e 
dixitais. 

 Entrevista oral co profesor titular sobre temas dados na clase e a partir 
dun guión ou un cuestionario proporcionado polo docente. 

 Representación de diálogos por parellas ou en grupos, sobre situacións 
reais ou imaxinarias da súa vida cotiá, escolar, etc. 

 Monólogos sobre un tema 
 Debates sobre temas do seu interese. 
 Etc. 

 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias para 
comprender o texto, como a identificación da intención comunicativa, a 
anticipación da información a partir dos elementos textuais e non 
textuais, o uso do contexto, a aplicación de regras de formación de 
palabras para inferir significados ou o apoio na organización da 
información e no tipo de texto. 

2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 
actualidade ou do seu interese, redactados nunha variante estándar da 
lingua. 

3. Entende , en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto 
impreso como dixital, información concreta para a resolución de tarefas 
da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da súa 
especialidade, así como nformación concreta relacionada con cuestións 
prácticas ou con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en 
páxinas web e outros textos informativos oficiais, institucionais ou 
corporativos. 

4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da 
súa área de interese ou da súa especialidade, sempre que poida volver ler 
as seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo 
educativo seguindo as convencións internacionais). 

5. Comprende información relevante en correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades privadas como universidades, 
empresas ou compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a 
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un curso). 
6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de 

carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e educativo 
(por exemplo, folletos, prospectos, programas de estudos universitarios). 

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 
personaxes e as súas relacións, cando uns e outras están descritos 
claramente e c on suficiente detalle. 

8. 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 explica con razoable precisión, e se describen de 
maneira clara e detallada, experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, 
plans e aspectos tanto abstractos como concretos de temas do seu 
interese. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (i): Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva 
global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos 
valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

 Obxectivo (ii): Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita 
actuar de forma responsable e autónoma e desnvolver o seu espíritu crítico. 
Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e socias. 

 Obxectivo (iii): Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades 
entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente 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 calquere 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás 
persoas con discapacidade. 

 Obxectivo (vi): Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis linguas 
estranxeiras. 

 Obxectivo (xiv): Afianzar actitudes de respeto e prevención no ámbito da 
seguridade viaria. 

 Obxectivo (xv): Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e 
inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e  mellora no 
contexto dun mundo globalizado 

 
Temporalización 

Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de comprensión escrita que se especifican na 
táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20% 
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bloque 3  
 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 

 
Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dun texto (descritivo, 
argumentativo, informativo, narrativo, epistolar, etc): resposta a distintos 
tipos de preguntas de comprensión (preguntas abertas, información 
verdadeira e falsa, razoando a resposta, opcións múltiples) e de comprensión 
do vocabulario dentro no contexto. 

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dalgún capítulo ou sección 
do libro de lectura. 

 
BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual (por 
exemplo, un problema xurdido durante unha viaxe), describindo co 
detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de 
certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas 
sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos 
coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable 
corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e 
na presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de 
maiúsculas e minúsculas, etc.) 

3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa 
ou laboral (por exemplo, para tomar parte nun concurso internacional, 
ou para solicitar unhas prácticas en empresas). 

4. Escribe, nun formato convencional e en calquera soporte, un currículo 
detallado e ampliando a información que considera relevante en relación 
co propósito e o destinatario específicos. 

5. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos importante, 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. 

6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite, e solicita información 
relevante e opinións sobre aspectos persoais, educativos u ocupacionais, 
respectando as convencións e as normas de cortesía. 

7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que 
transmite información e ideas sobre temas abstractos e concretos, 
comproba información e pregunta sobre problemas e explicaos con 
razoable precisión, e describe, de maneira detallada, experiencias, 
sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos 
relacionados cos seus intereses ou a súa especialidade. 

8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita información 
relevante, e expresa puntos de vista pertinentes sobre a situación 
obxecto da correspondencia, no ámbito público, educativo ou laboral, 
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respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de 
textos. 

 
 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (i): Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva 
global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos 
valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

 Obxectivo (ii): Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita 
actuar de forma responsable e autónoma e desnvolver o seu espíritu crítico. 
Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e socias. 

 Obxectivo (iii): Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades 
entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente 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 calquere 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás 
persoas con discapacidade. 

 Obxectivo (vi): Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis linguas 
estranxeiras. 

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de produción escrita que se especifican na 
táboa das unidades didácticas. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 4 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
20% (proba de expresión escrita) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50% 
Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Exercicios sobre técnicas de expresión escrita: uso de conectores, orden de 
palabras, etc. 

 Redacción dun texto sobre distintos temas relacionados coas unidades 
didácticas: narración, descrición de persoas ou/e lugares, expresión de 
opinión, argumentación das ventaxas e desventaxas sobre un determinado 
tema, cartas ou mails formais e informais, biografías, textos informativos, 
resumes, reseñas literarias ou cinematográficas, etc. 

 
BLOQUE 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
 
 
 
 
 
 

1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso 
espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso de 
adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e 
estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. 

2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para 
estruturar o texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e 
secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir 
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Estándares de 
aprendizaxe 

erros tipográficos e ortográficos. 
3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información 

procedente de diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e como 
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as 
actividades de aula, en situacións de comunicacións reais ou simuladas, 
como medio de comunicación e entendemento entre persoas de 
procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de 
discriminación e de estereoptipos lingüísticos e culturais. 

4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros de 
outra diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación 
intercultural. 

5. Coñece algúns aspectos significativos históricos, xeográficos e de 
produción cultural dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a 
información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, internet e 
outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente 
cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito comunicativo. 

7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa 
densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos 
e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual ou contextual. 

8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido dun 
texto, oral ou escrito para facelo comprensible a persoas interlocutoras 
que descoñecen a lingua en que se produce, escribe o resumo dun debate 
oral ou un artigo lido noutra lingua, fai unha exposición oral a partir de 
notas, cambia de modalidade semiótica, como do texto ao esquema, etc.). 

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

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos 
 
 
 

 Obxectivo (i): Exercer a cidadanía democrática, desde unha 
perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 
inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa 
e favoreza a sustentabilidade. 

 Obxectivo (ii): Consolidar unha madureza persoal e social que lle 
permita actuar de forma responsable e autónoma e desnvolver o seu 
espíritu crítico. Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos 
persoais, familiares e socias. 

 Obxectivo (iii): Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e 
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oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente 
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 calquere condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 Obxectivo (vi): Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis 
linguas estranxeiras. 

 
Temporalización 

Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de gramática, vocabulario e uso da lingua  
que se especifican na táboa de contidos. 

Grao mínimo 
para superar o 

bloque 5 

 Peso global deste bloque en relación co resto dos bloques de contidos: 
30% (probas escritas de gramática, vocabulario e use of English) 

 Grao mínimo de consecución para superar este bloque: 50%. 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 
 Probas escritas de carácter sumativo: exame de gramática, uso do inglés  e 

vocabulario. 
 

Proceso de avaliación: Procedementos e instrumentos de avaliación. 

O proceso de avaliación é necesario no ensino por ser un instrumento efectivo de reflexión, 
orientativo tanto para o alumnado como para o profesor. Por iso, a avaliación non se pode restrinxir 
á cuantificación das habilidades e coñecementos senón que deberá atender ao funcionamento do 
proceso ensino-aprendizaxe no seu conxunto e terá en conta tódolos elementos que interveñen 
neste proceso.   
 
A avaliación no proceso de aprendizaxe do alumnado de 1º de BACHARELATOserá continua, 
formativa e integradora: 
 
É unha avaliación continua porque está inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado, 
e tamén é global dado que fai referencia ás competencias clave e aos obxectivos da etapa. 

 
Por último, a avaliación ten tamén un carácter sumativo, de xeito que a avaliación continua e 
formativa se poida reflectir nunha valoración final, ao remate do curso, que avalíe o grao de 
aprendizaxe adquirido. 

 
a) Procedementos de Avaliación. 

 
Os procedementos de avaliación en 1º de Bacharelato serán os seguintes: 
 

 Exames orais e escritos (Avaliación inicial ou de diagnóstico,  avaliacións formativas, sumativas 
e pobas de autoavaliación) 

 Traballos orais feitos na aula, proxectos, presentacións, diálogos, interacción por parellas, etc. 
 Valoración positiva dos traballos feitos na casa, sempre e cando se teña a certeza de que non 

foron feitos polo alumno ou alumna: exercicios de gramática, vocabulario, exercicios de lectura 
comprensiva, exercicios de redación (estes últimos serán recollidos polo profesor/a e correxidos 
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seguindo as rúbricas qeu aparecen no apartado 6.7.6 - b – Criterios de cualificación e 
promoción) 

 Actitude positiva de cara á materia de lingua inglesa e participación activa nas clases, tanto a 
nivel oral como escrito. 

 Actitude de respecto aos compañeiros e aos profesores. 
 
No que respecta aos exames, cabe distinguir entre as probas de carácter formativo (ao final de cada 
unidade ou cada tres unidades, redacións, representacións orais na clase, etc.) daquelas de carácter 
sumativo, ao final do trimestre e coincidindo coas avaliacións trimestrais e finais:  
 

o As probas de carácter formativo poderán ser realizadas polo docente, según o xulgue 
oportuno, coa fin de comprobar que os alumnos e alumnas comprenderon os contidos básicos; o 
profesor/a  de cada grupo advertirá aos alumnos de que as probas de repaso que teñen en cada 
unidade poderán facerse a criterio do docente, ao final de cada unidade ou de cada tres unidades 
e poderán ser correxidas na aula ou recollidas polo profesor quen, neste caso, poñerá unha nota 
de clase a dita actividade: trátase de que o alumno ou alumna adquira o hábito de estudio diario; 
estas probas avaliarán básicamente os contidos gramaticais e de vocabulario e formarán parte 
das notas de clase, xunto coas redacións, os traballos e exposicións orais, etc. 

 
o As probas de carácter sumativo avaliarán as catro destrezas comunicativas de comprensión e 

expresión oral e escrita  (Reading, Writing, Listening e Speaking), ademais dos aspectos 
relacionados co coñecemento do funcionamento da lingua (Use of English e Vocabulary), polo 
que contarán das seguintes partes: 

  
 Probas de produción escrita (Writing): nas que se terá en conta a corrección lingüística (uso 

correcto das estruturas gramaticais e uso de vocabulario axeitado e conectores), a adecuación 
do tema ao escrito polo alumno, a estrutura e organización das ideas, a presentación, etc.. A 
temática, xénero e formato das probas de produción escrita estarán relacionadas cos modelos 
traballados e correxidos na clase durante o período de avaliación.  

 
 Probas de comprensión lectora (Reading): nas que se medirá o grao de comprensión de 

textos similares aos feitos na aula así como a comprensión do libro de lectura, mediante tarefas 
de distinto grao de dificultade: identificación de personaxes, información verdadeira / falsa; 
recoñecemento de vocabulario e inferencia do significado a partir do contexto ou do tipo de 
palabra; relación entre fotos ou debuxos e información do texto; ordenar parágrafos; responder 
a preguntas sobre o texto, etc. 

 
 Probas de gramática e vocabulario (Use of English): medirase o coñecemento e uso axeitado 

das estruturas gramaticais, sintácticas, morfolóxicas así coma léxicas da lingua inglesa, tendo en 
conta os contidos mínimos presentados na programación, e segundo os modelos de exercicios 
feitos na aula: elexir a resposta correcta, completar espacios en branco con vocabulario dado, 
formación de oracións, transformacións, etc. 

 
 Probas de comprensión auditiva (Listening): avaliarán a capacidade dos alumnos para 

comprender o sentido global e específico de textos orais procedentes de medios de reprodución 
mecánicos (CD, videos, etc.) ou de interacción cos compañeiros ou o profesor,   mediante 
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exercicios nos que terán que  respostar a preguntas, completar información, indicar se é 
verdadeiro ou falso, identificar aos falantes, etc., según os contidos desta programación. 

 
 Probas de produción oral (speaking): avaliarán a capacidade dos alumnos na comunicación 

oral, tendo en conta a pronunciación e a entoación correcta, segundo os contidos  desta 
programación. Trátase, sobre todo de que os alumnos sexan capaces de comunicarse e 
interactuar co interlocutor, utilizando estratexias lingüísticas ou non lingüísticas de 
comunicación (pedir que lle repitan algo que non entendeu, xestos, uso de expresións sinónimas, 
etc.). 

 
No que se refire ás actividades de aula, asistencia, participación e actitude, terase en conta o 
seguinte:  

 
 As actividades de clase relacionadas cos libros de lectura, onde demostren a súa 

comprensión do argumento e a súa capacidade para ler unha historia de xeito máis ou menos 
autónomo (máis alto canto máis elevado sexa o nivel educativo). 

 As actividades  relacionadas cos recursos educativos utilizados na aula, tales como 
películas, traballos na páxina web e, en xeral, traballos ou proxectos relacionados cos temas 
dados na clase. 

 A asistencia ás actividades complementarias do departamento: teatro, contacontos, etc., así 
como a actitude amosada durante as mesmas. 

 A participación activa nas clases orais, impartidas polo/a profesor/a (diálogos, presentación 
de traballos orais, etc.). A presentación destes traballos de produción oral será avaliado dentro 
do apartado de Speaking (20% en total). 

  A actitude positiva e activa de cara á materia (uso da lingua inglesa na clase, respeto pola 
cultura, hábitos e costumes dos países de fala inglesa) e de respeto de cara aos compañeiros e 
os profesores.  

 
A avaliación será continua, o que significa que se terá en conta o progreso do alumno ao longo do curso. 
A nota final reflictirá todos e cada un dos aspectos tratados durante o curso escolar, así como os 
resultados de cada avaliación, incentivando o traballo persoal e a progresión nos coñecementos e nas 
actitudes do alumno con respecto a súa aprendizaxe. 
 
 

b) Instrumentos de avaliación. 
 
O docente dispón dos seguintes instrumentos para levar a cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe 
do alumnado: 

 Os criterios de avaliación definidos polo currículo. 
 Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos por el currículo. 
 As probas orais (probas de Comprensión (Listening) e Producion Oral (Speaking). 
 As probas escritas (probas de Comprensión (Reading) e Produción Escrita (Writing) 
 As probas escritas sobre o coñecemento da lingua: gramática e vocabulario, con distintos 

tipos de preguntas: tipo test, completar, reescribir, emparellar, unir imaxes e palabras, etc. 
 As rúbricas para a avaluación das destrezas comunicativas de production oral e escrita, 

que constitúen unha guía para a corrección obxectiva destas probas, que pola súa natureza 
poderían prestarse a subxectividade.  
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 O caderno do profesoronde se recollerán, non só as tarefas recollidas de traballos feitos na 
casa ou na aula (redacións, exercicios, etc.) senón tamén a valoración do comportamento e 
actitude do alumno: valorarase positivamente que o alumno demostre ganas de aprender 
(participando nas actividades orais, ofrecéndose voluntario para facer as distintas tarefas, etc.), 
que o seu comportamento sexa o adecuado e que participe activamente nas actividades da aula 
(traballos por parellas, en grupos, diálogos, corrección de exercicios, etc.) e aquelas organizadas 
polo departamento (obra de teatro). 

Criterios de avaliación. Criterios de cualificación e promoción. 
 

a) Criterios de avaliación. 
 

Os criterios de avaliación correspóndense, por unha banda, cos cinco bloques dos contidos 
(comprensión e produción de textos orais; comprensión e produción de textos escritos e 
coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e multicultural), e por outra, cos estándares de 
aprendizaxe que se deben avaliar. No cadro seguinte, enuméranse facendo referencia ao bloque de 
contidos que están avaliando. 
 
1. Bloque 1: Comprensión de textos orais. 

 
1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes ou a información esencial, 
os puntos principais, os detalles relevantes ou a información, as ideas e as opinións, tanto 
implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinaladas. 

1.2. Identificar asi deas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e articulados a velocidade media ou normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos dentro do propio campo de especialización ou de 
interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos detalles. 

1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias persoas interlocutoras, e 
de descricións e narracións breves reproducidas por medio de dispositivos multimedia 
(radio, televisión, vídeo, internet, etc.) expresamdas nunh linguaxe sen sentidos implícitos 
nin usos idiomáticos. 

1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos por medios técnicos, claramente estruturados e en 
lingua estándar, articulados a velocidade lenta, sempre que as condicións acústicas sexan 
boas e se poida volver escoitar o que se dixo. 

1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía, e as utilizadas para iniciar 
e terminar o discurso, así como a intención comunicativa das persoas que as utilizan en 
situacións comunicativas variadas, relativas a temas coñecidos ou de interese persoal, 
emitidas en lingua estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e locucións idiomáticas frecuentes, e termos habituais e 
cultos de uso común non especializados. 

1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común, segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde). 
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1.7. Comprender a información esencial de conversas ou discusións en que se traten temas 
cotiáns xerais ou do seu interese (necesidades materiais, snesacións físicas e sentimentos, 
opinións e experiencias persoais) relacionados co traballo, os estudos e o tempo de lecer, se 
as persoas participantes articulan con claridade, pausadamente e en lingua estándar, e se 
non hai interferencias acústicas. 

1.8. Recoñecer os significados e as intencións comunicativas expresas de patróns sonoros 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, así como algunhas de 
carácter implícito (incluíndo o interese ou a indiferenza), cando a articulación é clara. 

1.9. Perseverar por acceder ao sentido do texto oral (cambiando o tipo de escoita, pedindo axuda 
ou escoitando varias veces os textos gravados) aínda que en ocasións e mesmo con 
frecuencia, as hipóteses de significado do texto oral non poidan ser verificadas con claridade. 

 
2. Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 
2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros acentuais, rítmicos e de entoación de carácter 

xeral, para expresar distintos significados segundo as demandas do contexto. 
2.2. Amosar a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o obxectivo comunicativo 

principal da mensaxe, aínda que poida haber algunhas pausas, para buscar palabras e 
vacilacións na expresión dalgunhas ideas máis complexas. 

2.3. Adecuar a produción do texto oral ás funcións comunicativas requiridas, seleccionando, 
dnetro dun repertorio de expoñentes habituais, os máis adecuados ao propósito 
comunicativo, e os patróns discursivos típicos de presentación e organización dea 
información, entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema. 

2.4. Producir textos atendendo á súa planificación e utilizando estratexias de comunicación como 
o uso de circunloquios, paráfrases ou substitucións léxicas que permiten sacar proveito dos 
medios lingüísticos dispoñibles. 

2.5. Construír textos coherentes e ben estruturados sobre temas de interese persoal, ou asuntos 
cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de 
expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de carácter tanto xeral como máis 
específico. 

2.6. Coñecer, seleccionar con atención e saber aplicar con eficacia as estratexias adecuadas para 
producir textos orais de diversos tipos e de certa lonxitude, tentando novas formulacións e 
combinacións dentro do propio repertorio, e corrixindo os erros (por exemplño, en tempos 
verbais, ou en referencias temporais ou espaciai) que conducen a malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai un problema. 

2.7. Realizar unha presentación oral planificada de certa lonxitude sobre temas xerais e 
educativos propios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia lineal, apoiándose en 
notas e elementos gráficos, e respondendo a preguntas complementarias de carácter 
prvisíbel. 

2.8. Amosar certa flexibilidade na interacción polo que respecta aos mecanismos de toma e 
cesión da quenda de palabra, a colaboración coa persoa interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non sempre se faga de maneira acertada. 

 
3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
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3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes do texto, a información, as 
ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas, claramente sinalizadas. 

3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas principais do texto como as 
implicacións facilmente discernible; apreciar as intencións comunicativas derivadas do uso 
de expoñentes das devantditas funcións, e identificar os propósitos comunicativos xerais 
asociados a distintos formatos, patróns e estilos discursivos típicos. 

3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben organizados e con estrturas lingüísticas de certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e que traten temas tanto abstractos como concretos dentro do 
propio campo de especialización ou interes, nos ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se poidan reler as seccións difíciles. 

3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito ás funcións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común, segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde). 

3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, auténticos ou adaptados e 
relacionados cos propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, público e educativo, 
ben estruturados en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

3.6. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, redactada en lingua 
estándar e clara, que narre e describa acontecementos, sentimentos básicos ou desexos. 

 
4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

 
4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos de 

estrutura clara e de certa lonxitude, por exemplo, desenvolvendo os puntos principais e 
ampliándoos coa información necesaria, a partir dun guión previo. 

4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una serie de temas xerais e 
máis específicos relacionados cos propios intereses ou as especialidades, facendo 
descricións con 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. 

4.3. Adecuar a produción do texto escrito ás funcións comunicativas requiridas, seleccionando, 
dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os máis adecuados ao propósito 
comunicativo, e os patróns discursivos típicos de presentación e organización da 
información, entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema. 

4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os 
elementos de conexión e de cohesión de uso común con fin de que o discurso estea ben 
organizado e cumpra adecuadamente a función ou funcións comunicativas correspondentes. 

4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito coidado (con atención ás 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) atendendo non só á corrección ortográfica 
da palabra senón tamén ao uso de maiúsculas e minúsculas, e signos de puntuación. 

4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo de diferentes fontes, e 
escribir notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal. 
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4.7. Escribir cartas formais e informais a persoas ligadas ao seu ámbito persoal e profesional nas 
que pide ou transmite información sinxela de carácter inmediato, salientando os aspectos 
que se consideran importantes, empregando a estrutura e características propias deste tipo 
de texto (cabeceira, despedida, sinatura, marxes, etc.) 

 
5. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 

 
5.1. Discriminar e producir con certa fluidez patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

de uso común e máis específicos, recoñecendo e dándolles os significados e as intencións 
comunicativas desexados. 

5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da 
lingua estranxeira, en contextos reais ou simulados de comunicación. 

5.3. Reproducir os patróns ortográfocos de puntuación e de formato de uso común, e algúns de 
carácter máis específico (por exemplo, indicacións para acoutar información, como 
parénteses ou guións), con corrección na maioría das ocasións; saber manexar procesadores 
de textos para resolver dúbidas ortográficas nos textos producidos en formato electrónico, e 
utilizar con eficacia as convencións de escritura que rexen na comunicación por internet. 

5.4. Coñecer e aplicar os trazos socioculturais e sociolingüísticos salientables das comunidades 
en que se utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas con respecto ás culturas propias, 
relativas a situacións cotiás e menos habituais no ámbito persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sobre a estrutura socioeconómica, as relacións interpersoais, de 
xerarquía e entre grupos, o comportamento (posturas e acenos, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual e códigos proxémicos), as convencións sociais (actitudes, valores e 
tabús), os costumes e os usos, e actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente ás 
características das persoas interlocutoras e da situación comunicativa na produción do texto 
oral e escrito. 

5.5. Amosar interes por establecer relacións entre a cultura propia e a cultura da lingua meta 
para cumprir o papel de intermediación cultural, e abordar con eficacia a resolución de 
malentendidos interculturais, esforzándose por superar comparacións ou xuizos 
estereotipados. 

5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os 
elementos de conexión e de cohesión de uso común co fin de que o discurso estea ben 
organizado e cumpra adecuadamente a función ou as funcións comunicativas. 

5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e máis especializado cando 
se conta con apoio visual ou contextual, relacionado cos propios intereses e as propias 
necesidades nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual. 

5.8. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a que necesita esta mediación por 
descoñecemento ou coñecemento insuficiente da lingua meta. 

5.9. 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. 

 
b) Criterios de cualificación e promoción. 
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Exames escritos   

 
Exames Orais  

 Writing Reading/ 
Libro de 
Lectura 

 

Vocabulary Grammar & 
Use of English 

Speaking  Listening 

100 20% 20% 
(15%/5%) 

10% 20% 20%   10% 

       10 2/10 2/10 1/10 2/10 2/10 1/10 
 

 
No caso que o profesor/a considere oportuno realizar unha proba de grammar e 
vocabulary a metade do trimestre , esta proba tería o valor do 10% dentro do 30% deste 
apartado. 
 
 

1. Tódalas probas escritas especificarán claramente o valor numérico de cada pregunta, así como 
as indicacións pertinentes que os alumnos deben seguir para responder correctamente a cada 
cuestión;  ademais, os profesores utilizarán unhas rúbricas ou indicadores de correción para 
avaliar as probas de produción oral (Speaking) e produción escrita (Writing), que serán 
coñecidas polos alumnos e alumnas (no apartado h) 

 
2. O bloque de comprensión escrita (Reading) poderá constar de dúas partes- un texto e o libro de 

lectura, ou só dunha parte (o texto) – cando xa se teña rematada a lectura do libro.  
 

 
3. Nas probas de comprensión oral (Listening), as preguntas tipo test contestadas erróneamente 

avaliaranse cunha penalización negativa do 50% do valor da pregunta. Non obstante, non se 
penalizará cando a pregunta quede sen contestar. Trátase de disuadir ao alumno/a de que 
conteste ao chou. 

 
 

c) Cualificación da Avaliación e cualificación final:  
 

 
1. As cualificacións consignadas nas actas e nos boletíns aparecerán cun valor numérico (de 1 a 

10). 
2. A cualificación final será o resultado do seguinte cálculo: 
 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación Nota Final 
15% 25% 60% 100% 

 
3. Aqueles alumnos/as que acaden entre 1 e 4’9 puntos de nota global terán a materia 

suspensa. Segundo a normativa vixente, Decreto 126/2008 do 19 de xuño  e Decreto 86/2015 
do 25 de xuño, o cálculo de nota media establece o redondeo de cualificacións numéricas 
como a aproximación á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. 

4. Aqueles alumnos/as que acaden entre 5 e 10 puntos na nota global terán a materia 
aprobada. 

 
d) Convocatoria Extraordinaria 
 
Na convocatoria extraordinaria os criterios de cualificación e promoción variarán debido ao tempo 
do que dispoñen os alumnos. Dado que non haberá probas orais (Listening e Speaking) estes 
criterios  serán os seguintes: 
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Exames escritos   

 Writing Reading Grammar & 
Vocabulary 

100 30% 20% 50% 
       10 3/10 2/10 5/10 

 
1. Nesta convocatoria, poñerase a cualificación de NP (Non Presentado/a) a aqueles alumnos/as 
que non se presenten a esta proba extraordinaria. 
 

5. Rúbricas para as probas de produción oral e escrita (ver apartado a) 
 

PRODUCIÓN ORAL: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (10 PUNTOS) 

a. USO ADECUADO DO VOCABULARIO RELACIONADO CO TEMA  (máximo: 3 puntos) 
 Utiliza un vocabulario rico e amplo, relacionado co tema do que está a falar; sabe axustar o vocabulario a un 

rexistro máis ou menos formal según a situación. É quen de reformular a mensaxe utilizando outras expresións 
parecidas ou explicando o que quere dicir doutro xeito. Fala sempre en inglés. (3 puntos) 

 Utiliza bastante vocabulario. Case sempre sabe axustar as palabras utilizadas ao rexistro que necesita. Intenta 
reformular a mensaxe utilizando outras expresións parecidas ou tratando de explicarse doutro xeito, e 
axudándose de linguaxe non verbal. Fala sempre en inglés. (2 puntos) 

 Non ten un vocabulario moi amplo e repite as mesmas palabras varias veces; non distingue entre rexistro 
formao ou informal. Non é capaz de expresar a mensaxe doutro xeito nin de pedir axuda. Mezcla frases ou 
palabras en galego/ castelaán ou as inventa. (1 punto)  

 Apenas controla o vocabulario básico relacionado co tema. Fala continuamente en galego/castellan e inventa 
as palabras. (0 puntos) 

b. FLUIDEZ NO USO DA LINGUA (COMPRENSIBILIDADE, PRONUNCIACIÓN E ENTOACIÓN) (máximo 3 
puntos) 

 Fala todo o tempo en ingles, de xeito fluido e comprensible, sen erros de pronunciación que afecten á 
comprensión. Boa entoación. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con coherencia. (3 puntos) 

 Fala todo o tempo en inglés, de xeito máis ou menos fluido, pero ás veces os erros na pronunciación afectan á 
comprensión. É quen de desenvolver as ideas que quere expoñer con máis ou menos coherencia, pero 
utilizando só frases sinxelas. (2 puntos) 

 Mezcla o inglés co galego ou o castelán. É difícil de comprender a causa dos múltiples erros ou pola mala 
pronunciación, ou porque fala pouco. Apenas desenvolve as súas ideas. (1 punto) 

 Fala prácticamente en galego ou castelán ou inventa moitas palabras. Comete un montón de erros e a súa 
pronunciación impide a comprensión; ou fala moi pouco ou case nada. (0 puntos) 

c. USO CORRECTO DAS ESTRUTURAS GRAMATICAIS (máximo 3 puntos) 
 Usa de xeito correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas. Apenas comete erros de importancia 

(uso adecuado dos tempos verbais, concordancia entre suxeito e verbo, preposicións, etc.) (3 puntos) 
 Usa dun xeito máis ou menos correcto as formas morfolóxicas e sintácticas adecuadas, ainda que amosa 

algunha incoherencia e comete algún erro grave (uso adecuado dos tempos verbais, concordancia entre suxeito 
e verbo, preposicións, etc.) (2 puntos) 

 Usa dun xeito inadecuado as formas morfolóxicas e sintácticas e non controla as estruturas gramaticais. Os 
erros graves son frecuentes ou dominan o discurso; apenas fala ou queda en silencio (1 punto) 

 Non é quen de usar mínimamente as formas morfolóxicas e sintácticas porque descoñece as estruturas 
gramaticais básicas. Non hai nada que avaliar. (0 puntos)  

d. VALORACIÓN GLOBAL (segue as indicacións; contido máis ou menos rico e interesante; grado de risco) 
(máximo: 1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa e non deixa ningún punto sen tocar; o  contido é interesante e non repite ideas; 
trata dinstintos puntos sobre o mesmo tema. (1 punto) 

 Segue as indicacións da tarefa, pero esquece algún dos puntos;  o contido é interesante pero repite as ideas e 
non se arrisca moito. (0’5 puntos) 
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 Non segue as indicacións da tarefa; o contido é pouco ou nada interesante: repite varias veces a mesma idea e 
non se arrisca nada porque prácticamente non di nada. (0 puntos) 

 
 

PRODUCIÓN ESCRITA: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (20 PUNTOS examen) 

a) Contido e cumprimento da tarefa (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20)  
 O estudante segue as indicacións dadas para o cumprimento da tarefa e axústase á extensión requerida 

(número máximo e mínimo de palabras). O contido correspóndese coa tarefa solicitada. 
 O texto compréndese sen dificultade e é suficientemente rico en contido (desenvolve máis dunha idea e da 

exemplos sobre o tema), non hai repetición de ideas e arríscase a escribir algo máis persoal, sen seguir o 
modelo (se é que se proporciona) ao pé da letra. 

b) Organización, estrutura e rexistro. Presentación. (1’5 puntos de 10 ou 3 puntos de 20) 
 O texto é coherente; as ideas están ben estruturadas e organizadas en parágrafos (introdución, 

desenvolvemento da idea e conclusión). 
 Utiliza un rexistro e un formato adecuado. 
 A versión final do texto está presentada con letra clara e limpo, sen tachaduras; deixa marxes e os parágrafos 

están claramente diferenciados.  
 Pon título ao texto e non esquece o seu nome. 
c) Corrección lingüística (4 puntos de 10 ou 8 puntos de 20) 
 Boa ortografía e puntuación. 
 Uso correcto das estruturas gramaticais e sintácticas correspondentes ao seu nivel (orden de palabras; 

concordancias de xénero, número, persoa; uso correcto dos tempos verbais; concordancia temporal; 
concordancia pronominal; oracións interrogativas e negativas; etc.) 

d) Riqueza lingüística (3 puntos de 10 ou 6 puntos de 20) 
 Usa un rexistro de vocabulario amplo relacionado co tema do que está a escribir, empleando sinónimos para 

evitar a repetición innecesaria de palabras. 

 Usa os conectores con corrección para engadir ideas, expresar contraste, causa, consecuencia, etc., según o seu 
nivel educativo. 

 
 
 

2º CURSO DE BACHARELATO 
 

Contidos 
 

1. Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 

1.1. Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa 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, 

detalles relevantes e implicacións). 
- Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
5.10. Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis comúns: verificadores, expresivos, 

apelativos e fáticos. 
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2. Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 
2.1. Estratexias de produción: 

2.1.1. Planificación: 
 Identificadióndo contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da interacción. 
 Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 
 Adecuacióndo texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura de 

discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 

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

2.1.2. Execución: 
 Expresiónda mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e axustándose, 

de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
 Reeaxusteda tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

 Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolle o maior partido (utilizar linguaxe 
“prefabricada”, etc.). 

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

 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 

o Lingüísticos: 
 Modificación de palabras de significado parecido. 

 
 Definición ou parafrasedun termo ou dunha expresión. 
 Produción de autocorrección, falsos comezos, repeticións e circunloquios. 
o Paralingüísticos: 
 Petición de axuda ou clarificación. 
 Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o significado. 
 Uso de linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, contacto 

visual ou corporal e proxémica). 
 Uso de sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 
 Usar os elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos marcadores 

discursivos para indicarlle á persoa destinataria ou oínte as partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

5.11. Rutinas ou modelos de interacción segundo o tipo de situación de comunicación en 
contextos informais e formais máis habituais. 

 
3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 
3.1.1. Estratexias de comprensión. 
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 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema a partir da información 
superficial e paratextual: proveniencia do texto, imaxes, organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

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

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes e implicacións). 
 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paratextuais. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
4. Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

 
1.1.1 Estratexias de produción. 

 
1.1.1.1 Planificación. 
 Mobilización e coordinacióndas propias competencias xerais e comunicativas, co fin de realizar 

eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema e o que se pode ou se quere dicir, etc.) 
 Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou dunha 

gramática, obtención de axuda, etc.) 
 

1.1.2 Execución. 
 Elaboracióndun borrador. 
 Estruturacióndo contido do texto. 
 Organizacióndo texto en parágrafors abordando en cada un unha idea principal,conformando 

entre todos o significado ou a idea global. 
 Discriminación das propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 
 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 
lingüísticos dispoñibles. 

 Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolles o maior partido (utilizar linguaxe 
“prefabricada”, como frases feitas ou locucións). 

 
1.1.3 Revisión: 

 
 Identificación de problemas, erros e repeticións. 
 Verificación da progresión e da coherencia. 
 Atención á convencións ortográfica e aos signos de puntuación. 
 Reescritura definitiva. 
 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño de letra adecuado, uso normativo de 

maiúsculas e minúsculas, etc.) 
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2. Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
 

2.1 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
 Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos distintivos como 

sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 
 Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia acentual das 

palabras). 
 Recoñecemento e uso comprensible dos elementos prosódicos (acento, ritmo e entoación das 

oracións). 
 Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común emitidas con procedementos 

básicos da redución fonética. 
 

2.2 Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
 

2.3 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
 

2.3.1 Convencións sociais. 
2.3.2 Recoñecemento das normas e as variacións sociais, as convencións sociais e as formas, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; características básicas 
do sentido do humor, usos lingüísticos adecuados ao contexto; referencias relativas á 
identidade nacional ou cultural; linguaxe non verbal e diferenzas específicas entre a propia 
cultura e a cultura portada pola lingua inglesa. 

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

 
2.4 Plurilingüismo: 
2.4.1 Consciencia das habilidades metalingüísticas adquiridas durante as aprendizaxes 

lingüísticas, e transferencia destes coñecementos e estratexias dunha lingua a outra para 
avanzar no seu dominio. 

 

5.11.1. 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. 

 
5.12. Funcións comunicativas: 
 Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional. 
 Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e procesos. 
 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo. 
 Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 
 Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, o 

escepticismo e a incredulidade. 
 Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e aprohibición, a 

exención e a obxección. 
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 Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios. 

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
 Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

 
5.13. Léxico: 

 
 Recoñecemento e uso do léxico oral e escrito común e máis especializado dentro das propias 

áreas de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á descrición de 
persoas e obxectos, o tempo e o espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación e 
estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia 
e tecnoloxía; historia e cultura. 

 Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de 
acutalidade). 

 Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos, e de procedementos de formación de palabras 
mediante recursos de derivación e de composición, e recoñecemento de “falsos amigos”. 

 
5.14. Estruturas sintáctico-discursivas: 
Contidos sintáctico-discursivos: 

 
 Expresións de relacións lóxicas: conxunción (neither ...nor); disxunción (either ... or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/ in spite of + N/VP/Sentence); causa 
(because (of), due to; as, since); finalidade (so as to); comparación (as/not so + Adj + as; far 
less/much more + Adj/Adv (than); the best by far); resultado/correlación (such... that); 
condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, wishes, warnings and commands). 

 Relacións temporais ((just) as; while; once(we have finished)). 
 Afirmación (emphatic affirmative sentences/ the dummy do, e.g. I do love classic music; tags;). 
 Exclamación (What + Noun + sentence: eg. What a nuisance he is!;  How + Adv+ Adj: eg. How 

very nice!; exclamatory sentences and phrases, eg. Gosh, it is freezing!) 
 Negación (e.g. Nope; Never ever; You needn’t have). 
 Interrogación (Wh-questions; Aux. Questions. Says who? Why on earth did she say that?; 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 (going to; will; present simple and continuous + Adv; future continuous; future perfect). 

 Expresión de aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv); used to; would);  incoativo (start/ begin by 
+ verb+ ing); terminativo (cease+ ing). 

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (It takes/ holds/ 
serves...); posibilidade/probabilidade (will; likely; should; ought to); necesidade (want, take); 
obriga (need/ needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of +verb+ing). 

 Expresión de existencia (there must have been); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative; reflexive/emphatic; one(s); 
determiners); a cualidade (eg. bluish; nice to look at) 
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 Expresión da cantidade: Number (e. g. Some twenty people; thirty something). Quantity: e.g. 
twice as many; piles of newspapers; mountains of things;  Degree: e.g. extremely; so (suddenly). 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

 Expresión de tempo (points: e.g: back then; within a month; whenever); divisions (eg. fortnight), 
and indications (earlier/later today/ in the year) of time; duration (e.g. throughout the winter; 
over Christmas); anteriority (e.g. already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e.g. later 
on; long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conlude); simultaneousness (just 
then/as); frequency (e.g. rarely; on a weekly basis). 

 Expresión de modo (Adv. And phrases of manner: e.g. thoroughly; inside out; upside down; in a 
mess). 

 Uso de conectores. 
 Have/Get causative 
 Phrasal Verbs 
 Gerunds and Infinitives. 

 

Temporalización dos contidos eadecuacióndos mismos ás unidades didácticas. 

 
Os alumnos e alumnas de 2º de bacharelato utilizarán o libro Key To Bachillerato 2  (Student’s Book; 
Oxford, 2015), cuxos textos de comprensión oral e escrita e actividades de expresión oral e escrita, así 
como os exercicios de coñecemento da lingua,correspóndense cos contidos descritos no punto 6.8.1. 
Ditos contidos aparecen secuenciados no libro de texto en seis unidades didácticas que se traballarán ao 
longo do curso, quedando distribuidas nos tres trimestres como se indica na táboa inferior. 
  

1ª Avaliación  
(setembro- decembro) 

2ª Avaliación  
(xaneiro - marzo) 

3ª Avaliación  
(abril - maio) 

 Unit 1 
 Unit 2 

 Unit   3 
 Unit 4 

 Unit  5 
 Unit 6 

 

 
 

Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Relación  coas competencias clave. Grao 
mínimo para superar cada estándar. Procedementos e instrumentos de avaliación.Temporalización. 
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A Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable ven descrita no Decreto en relación cos bloques de contidos. Nesta programación enuméranse 
cada un dos estándares en relación con cada un dos bloques do apartado 6.7.1., xunto coas competencias clave e indícase o grao mínimo para superar 
cada estándar (según táboa ANEXO I) e a súa temporalización así como os procedementos e instrumentos de avaliación utilizados para cada un (que, por 
razóns de espazo, numéranse de acordo coa clave de procedementos e instrumentos do ANEXO II ). 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C. DO 
ESTÁNDAR 

GRAO 
MÍNIMO PARA 

SUPERAR O 
ESTÁNDAR 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
(cfr. Táboa de procedementos e instrumentos) 

TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
(puntos 1 – 3) 

INSTRUMENTOS 
(puntos 1.1. – 3.1.) 

T 1 T 2  T 3 

Comprende instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes detalladas, dados 
cara a cara ou por outros medios, sobre 
temas concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal (por exemplo, 
declaracións ou mensaxes institucionais). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 

3 

Observación sistemática na aula da 
comprensión oral ... (1) 
 
Intercambios orais entre profesor/ 
clase, ... (2) 
Probas específicas de comprensión 
oral ... (3)  

Traballo de aula, por parellas, por grupos, ... (1.1.) 
 
Entrevistas, diálogos, role plays, debates, ... (2.1.) 
Probas obxectivas e/ ou abertas ... modelo PPAAUU (3.1.) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Identifica as ideas principais, os detalles 
relevantes e as implicacións xerais de 
conversas e debates relativamente extensos 
e animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa 
presenza, sobre temas xerais, de actualidade 
ou do seu interese, sempre que o discurso 
estea estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 

2 

 
Intercambios orais entre profesor/ 
clase, ... (2) 
 
Probas específicas de comprensión 
oral ... (3) 

 
Entrevistas, diálogos, role plays, debates, ... (2.1.) 
 
Probas obxectivas e/ ou abertas ... modelo PPAAUU (3.1.) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Comprende, en debates e conversas 
informais sobre temas habituais ou do seu 
interese, a postura ou punto de vista das 
persoas interlocutoras, así como algúns 
sentidos implícitos e matices como a ironía 
ou o humor. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
Intercambios orais entre profesor/ 
clase, ... (2) 
 

 
 
 
Entrevistas, diálogos, role plays, debates, ... (2.1.) 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Comprende, nunha conversa formal na que 
participa, no ámbito educativo ou 
ocupacional, información detallada e puntos 
de vista e opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas de actuación 
e outros procedementos abstractos, sempre 
que poida confirmar o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclariacións sobre os 
aspectos ambiguos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
Intercambios orais entre profesor/ 
clase, ... (2) 
 

 
 
 
Entrevistas, diálogos, role plays, debates, ... (2.1.) 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Comprende a liña argumental, as ideas 
principais, os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en presentacións, 
conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade sobre temas 
educativos ou profesionais da súa área de 
interese, tanto concretos como abstractos, 
sempre que haxa marcadores que 
estruturen o discurso e guíen a 
comprensión. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 
Intercambios orais entre profesor/ 
clase, ... (2) 
 
 
 

 
 
 
 
Entrevistas, diálogos, role plays, debates, ... (2.1.) 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Comprende o contido da información da 
maioría do material gravado ou 
retransmitido nos medios de comunicación, 
relativo a temas de interese persoal, 
identificando o estado de ánimo, o ton e 
mesmo o humor do falante, sempre que o 
discurso estea articulado con claridade, 
nunha variedade estándar e a velocidade 
normal. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 
 
 

3 
 

 
Intercambios orais entre profesor/ 
clase, ... (2) 
 
Probas específicas de comprensión 
oral ... (3) 

 
Entrevistas, diálogos, role plays, debates, ... (2.1.) 
 
Probas obxectivas e/ ou abertas ... modelo PPAAUU (3.1.) 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: expresión e interacción 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
C.C. DO 

ESTÁNDAR 
GRAO MÍNIMO 

PARA SUPERAR 
O ESTÁNDAR 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
(cfr. Táboa de procedementos e instrumentos) 

TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
 (puntos 4 – 7) 

INSTRUMENTOS 
(puntos 4.1. – 7.1.) 

T 1 T 2 T 3 

Diferencia adecuadamente a 
produción do texto oral espontáneo 
(sintaxe limitada, estratexias de 
compensación, negociación do 
significado co interlocutor, etc.) do 
planificado, e considera as 
características que este comparte 
coa lingua escrita (planificación, 
redundancia informativa, elementos 
de cohesión, etc.). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 

2 

Observación sistemática na aula 
da expresión oral (4) 
 
 
Intercambios orais entre 
profesor/clase, ... (5)  
 
 

Traballo de aula, por parellas ou en grupos: participación na clase, 
entrevistas, diálogos, role plays, ... (4.1.) 
Entrevistas, diálogos, role-plays, opinións, debates, ... (5.1.) 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Fai presentacións de certa duración 
sobre temas do seu interese 
educativo ou relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de 
aspectos históricos, sociais ou 
económicos), cunha estrutura clara 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Proba específica de expresión oral 
(6)  

 
 
 
 
Presentación por grupos, parellas ... (6.1.) 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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que axuda os oíntes a fixárense nos 
aspectos máis importantes, e 
demostrando seguridade á hora de 
contestar preguntas do auditorio 
formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 
Participa con soltura en conversas 
informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que describe con 
detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos 
que expresan os seus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas; expresa con 
convicción crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica de 
maneira persuasia as súas opinións 
e proxectos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
Observación sistemática na aula 
da expresión oral (4) 
 
 
 
Intercambios orais entre 
profesor/clase, ... (5)  
 

 
 
 
Traballo de aula, por parellas ou en grupos: participación na clase, 
entrevistas, diálogos, role plays, ... (4.1.) 
 
Entrevistas, diálogos, role-plays, opinións, debates, ... (5.1.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

Toma parte adecuadamente en 
conversas formais, entrevistas, 
reunións e debates de carácter 
educativo ou ocupacional, 
achegando e pedindo información 
relevante e detallada sobre aspectos 
concretos e abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais nestes 
contextos; explicando os motivos 
dun problema complexo e pedindo 
e dando instrucións ou suxestións 
para resolvelo; desenvolvendo 
argumentos de forma comprensible 
e convincenete e comentando as 
contribucións dos interlocutores; 
opinando e facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
Observación sistemática na aula 
da expresión oral (4) 
 
 
 
Intercambios orais entre 
profesor/clase, ... (5)  
 

 
 
Traballo de aula, por parellas ou en grupos: participación na clase, 
entrevistas, diálogos, role plays, ... (4.1.) 
 
Entrevistas, diálogos, role-plays, opinións, debates, ... (5.1.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Participa na interacción verificando 
a comprensión propia e das demais 

CCL 
CAA 
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persoas, e cooperando activamente 
na realización das tarefas de 
comunicación, cun bo grao de 
fluidez e claridade, malia algúns 
erros esporádicos. 

CSC 
CCEC 
 

 
2 

 
Observación sistemática na aula 
da expresión oral (4) 
 

 
Traballo de aula, por parellas ou en grupos: participación na clase, 
entrevistas, diálogos, role plays, ... (4.1.) 

 
X 
 

 
X 

 
X 

Realiza unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, 
formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a 
elas, reaccionando ante unha 
resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir 
repeticións e confirmar a 
comprensión mutua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 

3 

 
 
Intercambios orais entre 
profesor/clase, ... (5)  
 
 

 
 
Entrevistas, diálogos, role-plays, opinións, debates, ... (5.1.) 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C. DO 

ESTÁNDAR 
GRAO 

MÍNIMO PARA 
SUPERAR O 
ESTÁNDAR 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
(cfr. Táboa de procedementos e instrumentos) 

TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
(puntos 8 – 9) 

INSTRUMENTOS 
(puntos 8.1. – 9.1.) 

T 1 T 2 T 3 

Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal (por 
exemplo, carteis, folletos, pancartas ou grafitti), educativo (por 
exemplo, carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns 
informativos ou documentos oficiais). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 

3 

Observación sistemática e análise na 
clase do traballo de comprensión escrita  
... (8)  
 
 
Probas específicas de comprensión 
escrita (9)  

Resolución de exercicios de 
comprensión escrita dun texto 
do libro ... (8.1.) 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita de textos ...  
ou na Aula Virtual (8.2.) 
Probas obxectivas e/ ou probas 
abertas ... modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera soporte, incluídos foros e blogs, 
nos que se transmiten e se xustifican de xeito detallado información, 
ideas e opinións sobre temas concretos e abstractos de carácter 
persoal e dentro da súa área de interese. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 
 
 

2 

 
Observación sistemática e análise na 
clase do traballo de comprensión escrita  
... (8)  
 
 
Probas específicas de comprensión 
escrita (9) 

 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita dun texto 
do libro ... (8.1.) 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita de textos ...  
ou na Aula Virtual (8.2.) 
Probas obxectivas e/ ou probas 
abertas ...  modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade, incluíndo detalles sobre condicións e 
advertencias, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 

 
Observación sistemática e análise na 
clase do traballo de comprensión escrita  
... (8)  

 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita dun texto 
do libro ... (8.1.) 
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exemplo, sobre instrumentos de medición ou de procedementos 
científicos). 

CCEC 
 

2 
 

 
 
Probas específicas de comprensión 
escrita (9) 

Resolución de exercicios de 
comprensión escrita de textos ...  
ou na Aula Virtual (8.2.) 
Probas obxectivas e/ ou probas 
abertas ... modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

X X X 

Comprende os detalles relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de institucións públicas ou entidades privadas 
como universidades, empresas ou compañías de servizos, sobre temas 
concretos e abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa 
área de interese ou a súa especialidade. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 
 

2 
 

 
Observación sistemática e análise na 
clase do traballo de comprensión escrita  
... (8)  
 
 
 
Probas específicas de comprensión 
escrita (9) 

 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita dun texto 
do libro ... (8.1.) 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita de textos ...  
ou na Aula Virtual (8.2.) 
 
Probas obxectivas e/ ou probas 
abertas ... modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso 
como dixital, información detallada sobre temas da súa especialidade 
nos ámbitos educativo ou ocupacional, así como información concreta 
relacionada con cuestións prácticas en textos informativos oficiais, 
institucionais ou corporativos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 
 
 

2 

 
Observación sistemática e análise na 
clase do traballo de comprensión escrita  
... (8)  
 
 
 
Probas específicas de comprensión 
escrita (9) 

 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita dun texto 
do libro ... (8.1.) 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita de textos ...  
ou na Aula Virtual (8.2.) 
 
Probas obxectivas e/ ou probas 
abertas ... modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias 
e artigos xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa 
lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou máis 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área de 
interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 

2 
 

 
Observación sistemática e análise na 
clase do traballo de comprensión escrita  
... (8)  
 
 
 
Probas específicas de comprensión 
escrita (9) 
 

 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita dun texto 
do libro ... (8.1.) 
Resolución de exercicios de 
comprensión escrita de textos ...  
ou na Aula Virtual (8.2.) 
 
Probas obxectivas e/ ou probas 
abertas ... modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da lingua en textos literarios que presenten 
unha estrutura accesible e unha linguaxe non moi idiomática, e nos 
que o desenvolvemento do tema ou da historia, os personaxes centrais 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
 
 

2 

Observación sistemática e análise na 
clase do traballo de comprensión escrita  
... (8)  
 
 

Resolución de exercicios de 
comprensión escrita ...  libro de 
lectura graduada ... (8.3.) 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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e as súas relacións, ou o motivo poético, estean claramente sinalizados 
con marcadores lingüísticos doadamente recoñecibles. 

  
Probas específicas de comprensión 
escrita (9) 
 

 
Probas obxectivas e/ ou probas 
abertas ... Modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: expresión e interacción 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C. DO 

ESTÁNDAR 
GRAO 

MÍNIMO PARA 
SUPERAR O 
ESTÁNDAR 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
(cfr. Táboa de procedementos e instrumentos) 

TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
(puntos 10 -11) 

INSTRUMENTOS 
(puntos 10.1. – 11.1.) 

T 1 T 2 T 3 

Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade (por exemplo, o desenvolvemento 
e as conclusións dun experimento, sobre un intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un traballo de investigación), ou menos habituais 
(por exemplo, un problema xurdido durante unha estadía no 
estranxeiro), desenvolvendo un argumento, razoando a favor ou en 
contra dun punto de vista concreto, explicando as vantaxes e as 
desvantaxes de varias opcións, e achegando conclusións xustificadas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 
Análise da produción escrita dos 
alumnos feita na casa ou na clase (10) 
 
 
Probas específicas de expresión escrita 
(11) 

 
 
Produción individual de textos 
escritos de diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
 
Produción de textos de diversos 
xéneros ... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea 
xeral que permita recoñecelo con claridade, explicando as súas partes 
ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 

3 

Análise da produción escrita dos 
alumnos feita na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de expresión escrita 
(11) 

Produción individual de textos 
escritos de diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos de diversos 
xéneros ... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Completa un cuestionario detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para matricularse nunha 
universidade, solicitar un traballo, abrir unha conta bancaria ou 
tramitar un visado). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 

3 

 
 
Análise da produción escrita dos 
alumnos feita na casa ou na clase (10) 

 
 
Produción individual de textos 
escritos de diversos xéneros ... 
(10.1.) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación (por exemplo, para ingresar nunha 
universidade estranxeira, ou presentarse como candidato/a a un posto 
de traballo).  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 

2 

Análise da produción escrita dos 
alumnos feita na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de expresión escrita 
(11) 

Produción individual de textos 
escritos de diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos de diversos 
xéneros ... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Toma notas co suficiente detalle durante unha conferencia, unha 
charla ou un seminario, e elabora un resumo con información 
relevante e as conclusións adecuadas, sempre que o tema estea 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 

2 

 
 
Análise da produción escrita dos 

 
 
Produción individual de textos 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 



Programación Didáctica do Departamento de Inglés 2019/20 

 

366 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

relacionado coa súa especialidade e o discurso estea ben estruturado. CCEC 
CD 
 

alumnos feita na casa ou na clase (10) 
 

escritos de diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 

Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite, e solicita 
información relevante e opinións sobre aspectos persoais, educativos 
u ocupacionais, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 

2 

Análise da produción escrita dos 
alumnos feita na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de expresión escrita 
(11) 

Produción individual de textos 
escritos de diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos de diversos 
xéneros ... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e comunícase 
con seguridade en foros e blogs, transmitindo emoción, resaltando a 
importancia persoal de feitos e experiencias, e comentando de 
maneira persoal e detallada as noticias e os puntos de vista das 
persoas ás que se dirixe. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 
 

2 

 
Análise da produción escrita dos 
alumnos feita na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de expresión escrita 
(11) 

 
Produción individual de textos 
escritos de diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos de diversos 
xéneros ... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou 
profesional dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, 
nas que dá e solicita información, describe a súa traxectoria educativa 
ou profesional e as súas competencias, e explica e xustifica co 
suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus plans (por 
exemplo, carta de motivación para matricularse nunha universidade 
estranxeira, ou para solicitar un posto de traballo), respectando as 
convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
Análise da produción escrita dos 
alumnos feita na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de expresión escrita 
(11) 

 
 
Produción individual de textos 
escritos de diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos de diversos 
xéneros ... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURLINGÜE E INTERCULTURAL 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C. DO 

ESTÁNDAR 
GRAO 

MÍNIMO PARA 
SUPERAR O 
ESTÁNDAR 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
(cfr. Táboa de procedementos e instrumentos) 

TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
(puntos 12 – 23) 

INSTRUMENTOS 
(puntos 12.1. – 23.1.) 

T 1 T 2 T 3 

Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en 
situacións de comunicación informais e formais habituais, con matices 
como a ironía e o humor, sempre que as persoas interlocutoras 
pronuncien con claridade e eviten un uso moi idiomático. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 

2 

 
 
Intercambios orais entre profesor/clase, ...  
(21) 

 
 
Entrevistas, diálogos, role-
plays, opinións, debates, ... 
(21.1.) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e puntos de vista sobre temas tanto 
abstractos como concretos; ou solicitando ou transmitindo 
información relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
 
 
 

Probas específicas de morfosintaxe (13) 
 
Probas específicas de léxico (14) 
 
 

Probas obxectivas e/ ou 
probas abertas ... Modelo 
PPAAUU (13.1.) 
 
Probas obxectivas e/ ou 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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sociais, adaptando a súa expresión e os medios de expresalo á 
situación de comunicación. 

 2 Análise de producións dos alumnos ...  (16) 
 
Intercambios orais entre profesor/clase, ...  
(21) 
 
Probas específicas de comprensión e 
expresión escrita (22) 

probas abertas ... Modelo 
PPAAUU (14.1.) 
 
Produción individual de 
textos escritos de diversos 
xéneros ... Modelo PPAAUU 
(16.1.) 
Entrevistas, diálogos, role-
plays, opinións, debates, ... 
(21.1.) 
 
Probas obxectivas e / ou 
abertas de comprensión 
escrita ... Modelo PPAAUU 
(22.1.) 
Produción de textos de 
diversos ... Modelo PPAAUU 
(22.2.) 

Intervén oralmente con distintos propósitos comunicativos, con 
eficacia intercultural. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
2 

 
Intercambios orais entre profesor/clase, ...  
(21) 

 
Entrevistas, diálogos, role-
plays, opinións, debates, ... 
(21.1.) 

 
X 

 
X 

 
X 

Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que 
xorden mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así 
como en situacións menos habituais en hoteis, tendas, axencias de 
viaxes, centros de saúde, traballo ou estudos (por exemplo, para 
recibir asistencia sanitaria como turista ou como residente, cambiar 
unha reserva de hotel, anular billetes ou cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que poida pedir confirmación.  

CCL 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Intercambios orais entre profesor/clase, ...  
(21) 
 
 
Probas específicas de comprensión oral (23) 

 
 
 
 
Entrevistas, diálogos, role-
plays, opinións, debates, ... 
(21.1.) 
 
 
Probas obxectivas e/ ou 
probas abertas de 
comprensión oral ... Modelo 
PPAAUU (23.1.) 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás e 
menos habituais, cara a cara, por teléfono ou por outros medios 
técnicos, solicitando información detallada, ofrecendo explicacións 
claras e detalladas, e desenvolvendo a súa argumentación de xeito 
satisfactorio na resolución dos problemas que xurdan. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 

2 

 
 
Intercambios orais entre profesor/clase, ...  
(21) 
 
 
Probas específicas de comprensión oral (23) 

 
 
Entrevistas, diálogos, role-
plays, opinións, debates, ... 
(21.1.) 
 
 
Probas obxectivas e/ ou 
probas abertas de 
comprensión oral ... Modelo 
PPAAUU (23.1.) 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa CCL  Probas específicas de morfosintaxe (13)  Probas obxectivas e/ ou    
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densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico 
máis especializado se conta con apoio visual ou contextual. 

CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 

2 

 
Probas específicas de léxico (14) 
 
 
Análise de producións dos alumnos ...  (16) 
 
 
Intercambios orais entre profesor/clase, ...  
(21) 

probas abertas ... Modelo 
PPAAUU (13.1.) 
 
Probas obxectivas e/ ou 
probas abertas ... Modelo 
PPAAUU (14.1.) 
 
Produción individual de 
textos escritos de diversos 
xéneros ... Modelo PPAAUU 
(16.1.) 
 
Entrevistas, diálogos, role-
plays, opinións, debates, ... 
(21.1.) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por 
canles, entendendo (aínda que non os comparta) os matices de sentido 
e de opinión ante puntos de vista e posturas concretas e actitudes que 
responden a crenzas, costumes e valores propios da cultura da lingua 
meta. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 

2 

 
 
Probas específicas de comprensión e 
expresión escrita (22) 

 
 
Probas obxectivas e / ou 
abertas de comprensión 
escrita ... Modelo PPAAUU 
(22.1.) 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros 
doutra diferente, consciente da importancia desta actividade de 
mediación intercultural. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
1 

 
Análise da concienciación e respecto aos 
costumes e tradicións propias ... (17) 

 
Lectura de textos, audicións, 
visionado de vídeos, postas 
en común ...  (17.1.) 

 
X 

 
X 

 
X 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 

1 

 
 
Análise de producións dos alumnos (19) 

 
 
Producións escritas, 
plásticas, de materiais 
multimedia ... (19.1.) 

   
 

X 
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ANEXO I: INDICADORES DE LOGRO PARA O GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
 

 4 (100% - 80% - Conségueo) 
 3 (70 - 60%  -  Non o consegue totalmente) 
 2  (50%  - Conségueo parcialmente) 
 1  (40% - Conségueo con dificultade) 

 
ANEXO II: CLAVE DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
2º BACHARELATO: CLAVE DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

1. Observación sistemática na aula da comprensión oral de textos 
procedentes de medios audiovisuais ou da exposición oral de 
compañeiros. 

1.1. Traballo de aula, por parellas, por grupos, presentacións, etc. (Libreta de notas do profesor). 

2. Intercambios orais entre profesor/ clase, profesor/ alumno e/ou 
alumno/ alumno para a comprobación da súa comprensión oral. 

2.1. Entrevistas, diálogos, role plays, debates, postas en común, expresión de opinións, etc. (Libreta de notas do profesor). 
 

3. Probas específicas de comprensión oral de textos procedentes de 
medios audiovisuais, de compañeiros ou do profesor. 

3.1. Probas obxectivas (verdadeiro/ Falso; opción múltiple, etc.) e/ ou probas abertas (preguntas abertas de comprnesión nas 
que o alumno/a ten que construir a resposta): Modelo de exames das Probas de Acceso á Universidade. 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

4. Observación sistemática na aula da expresión oral 4.1. Traballo de aula, por parellas ou en grupos: participación na clase, entrevistas, diálogos, role plays, etc. (Libreta de 
notas do profesor). 

5. Intercambios orais entre profesor/clase, profesor/ alumno e/ou 
alumno/ alumno para a comprobación da súa expresión oral. 

5.1. Entrevistas, diálogos, role-plays, opinións, debates, etc (Libreta de notas do profesor). 

6. Proba específica de expresión oral 6.1. Presentación por grupos, parellas ou individuais de proxectos con ou sen apoios audiovisuais 
7. Proba específica de expresión oral (*) 7.1. Entrevista co profesor respondendo a preguntas a partir dunha guía proporcionada previamente. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 
8. Observación sistemática e análise na clase do traballo de 
comprensión escrita realizado na casa (individual) ou na clase (individual ou 
por parellas) 

8.1. Resolución de exercicios de comprensión escrita dun texto do libro (Libreta de notas do profesor). 
8.2. Resolución de exercicios de comprensión escrita de textos proporcionados polo profesor/a a través de fotocopias 
ou na Aula Virtual (Libreta de notas do profesor). 
8.3. Resolución de exercicios de comprensión escrita dos distintos capítulos do libro de lectura graduada (Libreta de 
notas do profesor). 

9. Probas específicas de comprensión escrita. 9.1. Probas obxectivas (verdadeiro/ Falso; opción múltiple, etc.) e/ ou probas abertas (preguntas abertas de 
comprnesión nas que o alumno/a ten que construir a resposta) sobre un texto breve ou do libro de lectura graduada: Modelo 
de exames das Probas de Acceso á Universidade. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 
10. Análise da produción escrita dos alumnos feita na casa ou na clase 10.1. Produción individual de textos escritos de diversos xéneros (narrativo, descritivo, diálogo, epistolar, argumentativo, 

etc.)  relacionados coa temática de cada unidade, seguindo un guión e modelo estudado previamente na clase (caderno de notas 
do profesor) 

11. Probas específicas de expresión escrita 11.1. Produción de textos de diversos xéneros (narrativo, descritivo, diálogo, epistolar, argumentativo, etc.) e temáticas 
relacionados cos textos traballados na clase, a partir dun guión: Modelo de exames das Probas de Acceso á Universidade. 
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BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA ... 
12. Observación sistemática e análise na aula do traballo realizado na 
casa (individual) ou na clase (individual ou por parellas)  

12.1. Exercicios de morfosintaxe do libro de texto (caderno de notas do profesor). 
12.2. Exercicios de vocabulario do libro de texto (caderno de notas do profesor). 
12.3. Exercicios de morfosintaxe e léxico proporcionados polo profesor a través da Aula Virtual ou fotocopias (caderno 
de notas do profesor). 

13. Probas específicas de morfosintaxe 13.1. Probas obxectivas (opción múltiple, emparellar, completar, sustuír, etc.) / ou probas abertas (preguntas abertas de 
produción, transformación, tradución, etc. nas que o alumno/a ten que construir as respostas) de morfosintase: Modelo de 
exames das Probas de Acceso á Universidade. 

14. Probas específicas de léxico 14.1. Probas obxectivas (opción múltiple, emparellar, completar, sustuír, etc.) / ou probas abertas (definicións, 
traducións,  etc.) nas que o alumno/a ten que construir as respostas) de léxico: Modelo de exames das Probas de Acceso á 
Universidade. 

15. Observación sistemática e análise na aula da expresión oral. 15.1. Lectura de palabras, frases e parágrafos coa pronuncia, ritmo e entoación correctos. 
15.2. Comunicación en inglés cos compañeiros e co profesor  

16. Análise da produción escrita dos alumnos feita na casa ou na clase 16.1. Produción individual de textos escritos de diversos xéneros(narrativo, descritivo, diálogo, epistolar, argumentativo, 
etc.)  relacionados coa temática de cada unidade, seguindo un guión e modelo estudado previamente na clase (caderno de notas 
do profesor): Modelo de exames das Probas de Acceso á Universidade. 

17. Análise da concienciación e respecto aos costumes e tradicións 
propias e en comparación coa cultura  anglosaxona. 

17.1. Lectura de textos, audicións, visionado de vídeos, postas en común, etc. sobre aspectos culturais anglosaxóns e a súa 
comparación  coa propia (Caderno de notas do profesor) 

18. Análise e intercambio oral cos alumnos sobre a súa experiencia 
lingüística: semellanzas e diferenzas entre as súas linguas e a lingua 
estranxeira (inglés) 

18.1. Traballos por parellas e grupos de comparación das súas linguas e a lingua inglesa (caderno de notas do profesor) 

19. Análise de producións dos alumnos 19.1. Producións escritas, producións plásticas, producións de materiais multimedia, etc. (caderno de notas do profesor) 
20. Observación sistemática e análise na clase do traballo de 
comprensión escrita realizado na casa (individual) ou na clase (individual ou 
por parellas) 

20.1. Resolución de exercicios de comprensión escrita dun texto do libro (Libreta de notas do profesor). 
20.2. Resolución de exercicios de comprensión escrita de textos proporcionados polo profesor/a a través de fotocopias 
ou na Aula Virtual (Libreta de notas do profesor). 

21. Intercambios orais entre profesor/clase, profesor/ alumno e/ou 
alumno/ alumno para a comprobación da súa expresión oral. 

21.1. Entrevistas, diálogos, role-plays, opinións, debates, etc (Libreta de notas do profesor). 

22. Probas específicas de comprensión e expresión escrita 22.1. Probas obxectivas (verdadeiro/ Falso; opción múltiple, etc.) e/ ou probas abertas (preguntas abertas de 
comprnesión nas que o alumno/a ten que construir a resposta) sobre un texto breve ou do libro de lectura graduada: Modelo 
de exames das Probas de Acceso á Universidade. 
22.2. Produción de textos de diversos xéneros (narrativo, descritivo, diálogo, epistolar, argumentativo, etc.) e temáticas 
relacionados cos textos traballados na clase, a partir dun guión: Modelo de exames das Probas de Acceso á Universidade. 

23. Probas específicas de comprensión oral (*) 23.1. Probas obxectivas (verdadeiro/ Falso; opción múltiple, etc.) e/ ou probas abertas (preguntas abertas de 
comprnesión nas que o alumno/a ten que construir a resposta). 

  (*) Os alumnos e alumnas de 2º de Bacharelato non realizarán probas de produción oral, aínda que si  desenvolverán esta destreza nas actividades orais diarias na clase, tal e  
  como se describe nos puntos 4, 5 e 6). 

 



Proceso de avaliación: Procedementos e instrumentos de avaliación.  
 

O proceso de avaliación é necesario no ensino por ser un instrumento efectivo de reflexión, 
orientativo tanto para o alumnado como para o profesor. Por iso, a avaliación non se pode 
restrinxir á cuantificación das habilidades e coñecementos senón que deberá atender ao 
funcionamento do proceso ensino-aprendizaxe no seu conxunto e terá en conta tódolos elementos 
que interveñen neste proceso.   
 
A avaliación no proceso de aprendizaxe do alumnado de 2º de BACHARELATO será continua, 
formativa e integradora: 
 
É unha avaliación continua porque está inmersa no proceso de ensino e aprendizaxe do 
alumnado, e tamén é global dado que fai referencia ás competencias clave e aos obxectivos da 
etapa. 

 
Por último, a avaliación ten tamén un carácter sumativo, de xeito que a avaliación continua e 
formativa se poida reflectir nunha valoración final, ao remate do curso, que avalíe o grao de 
aprendizaxe adquirido. 

 
c) Procedementos de Avaliación. 

 
Os procedementos de avaliación en 2º de Bacharelato serán os seguintes: 
 

 Exames de avaliación: Continuaremos facendo textos tipo selectividade (Reading, Writing, 
Use of English- Grammar and Vocabulary and  Listening).  Haberá dous textos por trimestre e 
un listening. 

 
 A participación activa nas clases: implicación e participación na execución de exercicios, 

explicacións, lecturas de textos, audicións, redacións, etc. 
 

 A participación activa nas clases orais: debates, diálogos, monólogos, xogos de rol, 
presentacións de proxectos de tema diverso, etc. 

 
 A actitude positiva de cara á materia  (uso do inglés na aula)  e grao de implicación. 

 
 A actitude de respecto hacia o traballo e participación dos compañeiros e do profesor. 

 
 A asistencia ás actividades complementarias do departamento e a actitude amosada durante 

as mesmas. 
 
 

d) Instrumentos de avaliación. 
 
O docente dispón dos seguintes instrumentos para levar a cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe 
do alumnado: 

 Os criterios de avaliación definidos polo currículo. 
 Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos por el currículo. 
 As probas tipo selectividade: Comprensión escrita (Reading), Produción escrita 

(Writing),  Coñecemento da Lingua (Use of English) e Comprensión Oral (Listening) 
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 As rúbricas para a avaluación das destrezas comunicativas de production oral e escrita, 
que constitúen unha guía para a corrección obxectiva destas probas, que pola súa natureza 
poderían prestarse a subxectividade.  

 O caderno do profesoronde se recollerán, non só as tarefas recollidas de traballos feitos na 
casa ou na aula (redacións, exercicios, etc.) senón tamén a valoración do comportamento e 
actitude do alumno: valorarase positivamente que o alumno demostre ganas de aprender 
(participando nas actividades orais, ofrecéndose voluntario para facer as distintas tarefas, 
etc.), que o seu comportamento sexa o adecuado e que participe activamente nas actividades 
da aula (traballos por parellas, en grupos, diálogos, corrección de exercicios, etc.) e aquelas 
organizadas polo departamento (obra de teatro). 

 

 Criterios de avaliación. Criterios de cualificación e promoción. 

 
e) Criterios de avaliación. 

 
Os criterios de avaliación correspóndense, por unha banda, cos cinco bloques dos contidos 
(comprensión e produción de textos orais; comprensión e produción de textos escritos e 
coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e multicultural), e por outra, cos estándares de 
aprendizaxe que se deben avaliar. No cadro seguinte, enuméranse facendo referencia ao bloque de 
contidos que están avaliando. 
 
f) Bloque 1: Comprensión de textos orais. 

 
a. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral; a 

información esencial; os puntos principais; os detalles relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como explicitas do texto, formuladas de maneira clara; e 
matices como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua cando a imaxe 
facilita a comprensión. 

b. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os significados 
específicos xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común 
segundo o contexto de comunicación (por exemplo, estrutura interrogativa para 
expresar admiración). 

c. Comprender o esencial de conversas ou debates sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de interese, desenvolvidos nunha linguaxe sen usos 
idiomáticos, e extraer información específica relevante aínda que non se comprenda a 
totalidade dos textos. 

d. Recoñecer os significados e intencións comunicativas expresas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo a ironía e o humor), cando a articulación é clara. 

e. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente complexos, nunha variedade de 
lingua estándar e articulados a velocidade normal, que traten temas tanto concretos 
como abstractos, incluso se son de carácter técnico cando estean dentro do propio 
campo de especialización ou de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e 
laboral/profesional, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
confirmar certos detalles. 
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f. Comprender as ideas principais e as específicas máis relevantes de textos gravados ou 
audiovisuais emitidos en lingua estándar, con claridade na fala, e sen condicións 
externas que dificulten a comprensión. 

 
g) Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 
a. Coñecer, seleccionar con coidado e saber aplicar eficazmente e con certa naturalidade 

as estratexias adecuadas para producir textos orais de diversos tipos e de certa 
lonxitude, planificando o discurso segundo o propósito, a situación, os interlocutores e 
a canle de comunicación; recorrendo á paráfrase ou a circunloquios cando non se atopa 
a expresión precisa, e identificando e corrixindo os erros que poidan provocar unha 
interrupción da comunicación. 

b. Construír textos claros e co detalle suficiente, ben organizados e adecuados ao 
interlocutor e ao propósito comunicativo, sobre temas diversos, xerais e máis 
específicos dentro do propio campo de especialidade ou de interese, e defender un 
punto de vista sobre temas xerais ou relacionados coa propia especialidade, indicando 
os pros e os contras das opcións, así como tomar parte activa en conversas formais ou 
informais de certa lonxitude, desenvolvéndose cun grao de corrección e fluidez que 
permita manter a comunicación.  

c. Utilizar correctamente, sen erros que conduzan a malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de coherencia e de cohesión de 
uso común e máis específico, seleccionándoos en función do propósito comunicativo no 
contexto concreto (por exemplo, o uso da voz pasiva en presentacións de carácter 
educativo, ou de frases de relativo para facer unha descrición detallada). 

d. Ler en voz alta con énfase expresiva de xeito que poidan recoñecerse as ideas clave, 
utilizando o ritmo e as pautas para facer a lectura comunicativa, engadindo algún 
comentario persoal ao texto (aclaración de palabras, algún novo exemplo, unha alusión 
a experiencias compartidas, etc.) e corrixíndose con naturalidade no caso dalgunha 
equivocación. 

e. Planificar e articular o texto oral segundo a función ou as funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada caso, seleccionando os expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus matices de significación, e os patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar e organizar a información, deixando claro o que se considera 
importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as 
digresións con respecto ao tema principal. 

f. Expresarse con relativa facilidade e naturalidade, e cun grao de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen moita axuda do interlocutor, aínda que poidan darse algúns 
problemas de formulación que retarden algo o discurso ou que requiran expor de 
maneira distinta o que se quere dicir. 

g. Xestionar a interacción de maneira eficaz en situacións habituais, respectando e 
tomando a quenda de palabra con amabilidade e cando se desexa, e axustando a propia 
contribución á dos interlocutores, percibindo as súas reaccións, e defenderse en 
situacións menosrutineiras, e mesmo difíciles (por exemplo, cando a persoa 
interlocutora acapara a quenda de palabra, ou cando a súa contribución é escasa e hai 
que encher as lagoas comunicativas ou animala a participar). 

 
h) Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
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a. Uso de diferentes estratexias de lectura como a identificación da intención 
comunicativa, a anticipación da información a partir dos elementos textuais e non 
textuais, o uso do contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir 
significados e a organización da información e o tipo de texto. 

b. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua, formulados 
de xeito claro. 

c. Seguir instrucións de certa complexidade e extensión tanto do ámbito público como do 
propio da especialidade, aínda que sexa necesario apoiarse para a comprensión en 
soportes visuais como debuxos, bosquexos e outros.  

d. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente complexos, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten de temas tanto concretos como abstractos, mesmo se son 
de carácter técnico, cando estean dentro do propio campo de especialización ou de 
interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou profesional, sempre que 
se poidan reler as seccións difíciles. 

e. Recoñecer globalmente e con detalle a liña argumental no tratamento do asunto 
presentado en xornais, revistas, guías, páxinas web e novelas, e distinguir entre 
información, opinión e persuasión, así como comprender en textos literarios as 
relacións entre os personaxes e os motivos que os impulsan a actuar.  

f. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos e relacionados cos propios 
intereses e as necesidades nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou 
profesional, ben estruturados, en rexistro estándar da lingua e escritos sen modismos 
pouco frecuentes. 

 
i) Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

 
a. Utilizar estratexias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e fluído, evitando o uso 

de palabras ou estruturas das que non se estea seguro e seguindo adecuadamente o 
proceso de escritura: planificación do texto, selección das ideas pertinentes ao 
propósito comunicativo, presentación das ideas segundo o tipo de texto, organización 
adecuada en parágrafos, e revisión da coherencia, a cohesión, a ortografía, a puntuación 
e as concordancias.  

b. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estruturados e de certa lonxitude; por exemplo, integrando de maneira 
apropiada información relevante procedente de fontes diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo (incluíndo léxico, estruturas sintácticas e patróns discursivos) para 
adaptar o texto ao destinatario e ao contexto específicos. 

c. Escribir, en calquera soporte, textos ben estruturados sobre unha ampla serie de temas 
relacionados cos propios intereses ou a especialidade, facendo descricións claras e 
detalladas; sintetizando información e argumentos extraídos de diversas fontes e 
organizándoos de maneira lóxica; e defendendo un punto de vista sobre temas xerais, 
ou máis específico, indicando os proles e os contras das opcións, utilizando para iso os 
elementos lingüísticos adecuados para dotar o texto de cohesión e coherencia, e 
manexando un léxico adaptado ao contexto e ao propósito comunicativo que se 
persegue. 
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d. Planificar e articular o texto escrito segundo a función ou as funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada caso, seleccionando os expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus matices de significación, e os patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar e organizar a información, deixando claro o que se considera 
importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as 
digresións con respecto ao tema principal. 

e. Elaborar resumos e notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal. 

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

j) Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
 

a. Discriminar e reproducir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 
común e máis específicos, axustándose debidamente a algunha variedade estándar da 
lingua, e seleccionalos en función das propias intencións comunicativas, incluíndo a 
expresión sinxela da ironía e do humor.  

b. Axustarse con consistencia aos patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de carácter máis específico. 

c. Distinguir a función ou as funcións comunicativas principais e secundarias do texto, 
como implicacións facilmente discernibles, e apreciar as diferenzas de significación de 
distintos expoñentes destas, así como distinguir os significados e os propósitos xerais 
asociados ao uso de patróns discursivos típicos polo que respecta á presentación e á 
organización da información (entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema; a 
topicalización, pondo o tema da oración ao principio, como por exemplo en "Diso non 
quero falar"; contraste, digresión ou recapitulación).  

d. Integrar na propia competencia intercultural, para producir textos orais e escritos ben 
axustados ao contexto específico, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e culturas meta relativos a costumes, usos, actitudes, valores e 
crenzas, e superar as diferenzas con respecto ás linguas e culturas propias, e os 
estereotipos, demostrando confianza no uso de diferentes rexistros ou outros 
mecanismos de adaptación contextual, e evitando erros serios de formulación ou 
presentación textual que poidan conducir a malentendidos ou situacións 
potencialmente conflitivas. 

e. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e máis especializado segundo os propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, público, educativo e laboral ou profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras e expresións, e as connotacións máis discernibles, que 
permita un uso humorístico, poético ou estético sinxelo do idioma. 

f. Coñecer coa profundidade debida e aplicar eficazmente á comprensión do texto os 
coñecementos sociolingüísticos relativos á estruturación social, ás relacións 
interpersoais en diversos contextos (desde informal ata institucional) e as convencións 
sociais (incluíndo crenzas e estereotipos) predominantes nas culturas en que se utiliza 
a lingua meta, así como os coñecementos culturais máis relevantes (por exemplo, 
históricos, xeográficos, literarios ou artísticos), que permitan captar as alusións máis 
directas sobre estes aspectos que poida conter o texto.  



ProgramaciónDidáctica do Departamento de Inglés  2019-
2020 

 

376 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

g. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesite desta mediación 
por descoñecemento ou coñecemento insuficiente da lingua meta. 

h. Utilizar o coñecemento sociocultural sobre o modo de vida da comunidade que é 
obxecto de estudo e as diferenzas esenciais entre as prácticas, os valores e as crenzas 
desa comunidade e as propias, para facer un texto comprensible a unha persoa 
interlocutora que descoñece a lingua estranxeira, e resolver posibles malentendidos e 
conflitos interculturais. 

i. 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. 
 

k) Criterios de cualificación e promoción. 
 

  
Written English 

 
Spoken English 

 Reading, Writing, Grammar & Use of English, Vocabulary Listening 
100 85% 15% 

       10 8,5/10 1,5/10 
 

1. As probas de 2º de Bacharelato, serán idénticas ás das ABAU, seguindo o mesmo modelo de 
exame e a mesma puntuación. 

2. Haberá dúas probas escritas e un listening por trimestre. 
3. Tódalas probas escritas especificarán claramente o valor numérico de cada pregunta, así 

como as indicacións pertinentes que os alumnos deben seguir para responder 
correctamente a cada cuestión;  ademais, os profesores utilizarán unhas rúbricas ou 
indicadores de correción para avaliar as probas de produción escrita (Writing), que serán 
coñecidas polos alumnos e alumnas (no apartado f) 

 
4. Nas probas de comprensión oral (Listening), as preguntas tipo test contestadas 

erróneamente avaliaranse cunha penalización negativa de -0’05 puntos  no primeiro 
bloque e de -0,1 no segundo bloque. Non obstante, non se penalizará cando a pregunta 
quede sen contestar. Trátase de disuadir ao alumno/a de que conteste ao chou. 

 
5. A avaliación continua  e a progresión do alumno/a ao longo do curso será o que determine 

as cualificacións  finais.   
 
6. As probas extraordinarias do mes de xullo serán idénticas ás ordinarias con iguais criterios 

de cualificación e poromoción. 
 

 
l) Cualificación da Avaliación e cualificación final:  
 

 As cualificacións consignadas nas actas e nos boletíns serán de carácter numérico, de 0 
a 10.   

 Aqueles alumnos ou alumnas cunha nota inferior a 5 terán a materia suspensa. 
 A cualificación final será o resultado do seguinte cálculo: 

 
1ª 
Avaliación 

2ª 
Avaliación 

3ª 
Avaliación 

Nota Final 

25% 25% 50% 100% 
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m) Rúbricas para as probas de escrita (ver apartado a) 
 
 

PRODUCIÓN ESCRITA: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN (30 PUNTOS examen) 

e) Contido e cumprimento da tarefa (1,5 puntos de 10 ou 4,5 puntos de30)  
 O estudante segue as indicacións dadas para o cumprimento da tarefa e axústase á extensión 

requerida (número máximo e mínimo de palabras). O contido correspóndese coa tarefa solicitada. 
 O texto compréndese sen dificultade e é suficientemente rico en contido (desenvolve máis dunha 

idea e da exemplos sobre o tema), non hai repetición de ideas e arríscase a escribir algo máis persoal, 
sen seguir o modelo (se é que se proporciona) ao pé da letra. 

f) Organización, estrutura e rexistro. Presentación. (1’5 puntos de 10 ou 4,5 puntos de 30) 
 O texto é coherente; as ideas están ben estruturadas e organizadas en parágrafos (introdución, 

desenvolvemento da idea e conclusión). 
 Utiliza un rexistro e un formato adecuado. 
 A versión final do texto está presentada con letra clara e limpo, sen tachaduras; deixa marxes e os 

parágrafos están claramente diferenciados.  
 Pon título ao texto e non esquece o seu nome. 
g) Corrección lingüística (4 puntos de 10 ou 12 puntos de 30) 
 Boa ortografía e puntuación. 
 Uso correcto das estruturas gramaticais e sintácticas correspondentes ao seu nivel (orden de 

palabras; concordancias de xénero, número, persoa; uso correcto dos tempos verbais; concordancia 
temporal; concordancia pronominal; oracións interrogativas e negativas; etc.) 

h) Riqueza lingüística (3 puntos de 10 ou 9 puntos de 30) 
 Usa un rexistro de vocabulario amplo relacionado co tema do que está a escribir, empleando 

sinónimos para evitar a repetición innecesaria de palabras. 

 Usa os conectores con corrección para engadir ideas, expresar contraste, causa, consecuencia, etc., 
según o seu nivel educativo. 

 

CILOS FORMATIVOS 
 
A programación dos ciclos formativos  está recollida na aplicación correspondente que hai 
para tal efecto. 
 
 

Módulos lingüísticos en ciclos 

Esta actividade ofertada polo centro será a de “PROFESSIONAL SKILLS”.  Terá de carácter voluntario e 
fóra do horario lectivo dos alumnos. 

Os alumnos participarán en actividades de promoción de productos, negocios ou actividades 
económicas así como en cartas comerciais, merchandishing, folletos publicitarios .... 

Asemade, ensaiaranse situacións susceptibles de xurdir na práctica habitual da profesión: atención 
telefónica, cómo presentarse, cómo atender a un cliente e negociar con el, cómo cubrir certos 
documentos usuais no tráfico mercantil, cómo desenvolverse correctamente nunha entrevista de 
traballo..... 

Realizaranse tamén sesións  de vocabulario técnico. 
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Estas actividades contribuirán á mellora das destrezas comunicativas específicas do ámbito 
profesional no que se desenvolverá o alumnado. 

A auxiliar de conversa participará nestas actividades. 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 
PRÁCTICA DOCENTE. 

Os membros do departamento avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de 
ensino e a súa propia práctica docente. Na seguinte táboa proponse unha guía ou rúbrica cos 
indicadores de logro e os elementos que deben ser avaliados no proceso educativo e que se revisarán 
nas reunións de departemento despois de cada avaliación e a final de curso. 

 

ÍTEMS AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Non conseguido Parcialmente conseguido Totalmente conseguido 

Programación didáctica Non se adecúa ao 
contexto da aula. 

Adecúase parcialmente ao 
contexto da aula. 

Adecúase completamente 
ao contexto da aula. 

Plan de mellora de 
resultados. 

Non se adoptaron 
medidas de mellora. 

Identificáronse as medidas 
de mellora a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
mellora segundo os 
resultados académicos. 

Atención á diversidade. Non se adoptaron 
medidas de mellora de 
atención á diversidade 
adecuadas. 

Identificáronse as medidas a 
adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade. 

Temas transversais Non se traballaron 
tódolos temas 
transversais na 
materia. 

Traballáronse a maioría dos 
temas transversais. 

Traballáronse tódolos 
temas transversais. 

Programa de 
recuperación de alumnos 
coa materia pendente. 

Non se estableceu un 
programa de 
recuperación para os 
alumnos coa materia 
pendente. 

Iniciouse o programa de 
recuperación para os 
alumnos coa materia 
pendente. 

Estableceuse un 
programa de 
recuperación eficaz para 
os alumnos coa materia 
pendente. 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os 
obxectivos da materia 
establecidos para este 
curso nos distintos 

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para este curso 

Alcanzáronse os 
obxectivos da materia 
establecidos para este 
curso nos distintos 
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grupos. nos distintos grupos. grupos. 

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

Desenvolvéronse parte das 
competencias clave 
relacionadas coa materia. 

Logrouse o 
desenvolvemento das 
competencias clave 
relacionadas con esta 
materia. 

Práctica docente A práctica docente non 
foi satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

Materiais e recursos 
didácticos. 

Os materiais e 
recursos didácticos 
non foron os 
adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron 
parcialmente adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron 
completamente 
adecuados. 

Unidades didácticas e 
temporalización según a 
programación 

As unidades didácticas   
non puideron 
finalizarse no tempo 
previsto na 
programación. 

A maioría das unidades 
didáctica puideron 
finalizarse no tempo 
previsto na programación. 

Tódalas unidades 
didácticas puideron 
finalizarse no tempo 
previsto na 
programación. 

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

Os resultados da avaliación 
nesta materia foron 
moderados. 

Os resultados da 
avaliación nesta materia 
foron satisfactorios. 

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
DAS MATERIAS PENDENTES. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN. 
 
A materia de lingua inglesa é cíclica e progresiva, polo tanto a recuperación desta materia cando está 
pendente dos anos anteriores poderá ser avaliable a partir da actuación do alumno dentro do curso no 
que está matriculado. 
 
O departamento de inglés terá en conta os seguintes puntos coa fin de considerar superada a materia 
pendente tanto para os alumnos da E.S.O. como de Bacharelato: 
 

a. Procedementos de avaliación. 
 

 O traballo diario na clase, a realización das actividades propias do curso no que está 
matriculado e a súa actitude positiva de cara ao inglés. Neste punto o departamento acordou 
non ter en conta o traballo da casa no proceso de avaliación e cualificación, xa que  a meirande 
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parte das veces ven feito por persoas alleas ao propio alumno, aínda que sí se valorará como 
positivo ou negativo o feito de que traia feitos os deberes. 

 
 A realización de materiais de reforzo dos contidos da materia non superada, proporcionados 

polo profesor.  
 

 En BACHARELATO: a realización de TRES probas de carácter final (en novembro, marzo  e 
maio), nas que se poidan valorar os coñecementos do alumno. No caso de superar a proba de 
novembro ou marzo, a materia quedaría aprobada.  

 
 En ESO: realizarán unha proba de avaliación continua por trimestre; dado que a materia de 

inglés é de carácter progresivo e moitos dos contidos do curso inclúen outros dados no curso 
anterior, esta proba incluirá só aqueles contidos mínimos específicos da materia pendente que 
non estean incluidos na programación do curso no que está matriculado o alumno/a pendente 
(por exemplo, a proba de vocabulario, ou a de writing, ou algúns contidos específicos de 
gramática). 
 

 No caso de que o alumno/a supere a materia do curso superior, a materia pendente quedaría 
automáticamente aprobada. 

 
 Se os resultados da proba e a valoración do profesor son positivos considerarase aprobada a 

materia do curso pendente. De non ser así, os alumnos- tanto da E.S.O. como de Bacharelato- 
terán dereito a realizar outra proba final no mes de setembro, que terá carácter global e 
definitivo. 

 
b. Instrumentos de avaliación 

 
Para valorar o traballo e a actitude na clase, o docente contará cos seguintes instrumentos de 
avaliación: 
 

 Caderno de notas do profesor, onde anotará tanto a participación do alumno/a na aula  e a 
presentación de tarefas feitas na casa ou na clase (exercicios, redacións, etc.) como o seu 
comportamento e actitude. 

 O material de reforzo proporcionado polo profesor e realizado polo alumno/a. 
 Actividades escritas y/ou orais do curso no que está matriculado o alumno/a pendente. 
 Exames de avaliación, tanto os propios de curso actual coma aqueles específicos da materia 

pendente. 
 Polo que se refire a estes exames, tódalas probas (agás as de setembro) consistirán dos 

seguintes apartados: 
a) Comprensión lectora 
b) Expresión escrita 
c) Coñecementos de gramática e vocabulario 
d) Comprensión oral 
e) Expresión oral 

 Na convocatoria extraordinaria de setembro, os exames terán só os seguintes apartados: 
a) Comprensión lectora 
b) Expresión escrita 
c) Coñecementos de gramática e vocabulario 
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c. Criterios de cualificación en ESO 

 
Traballos de reforzo da materia 

pendente 
Exame de avaliación 

50% 50% (*) 
 
(*) A porcentaxe da cualificación dos exames de recuperación da materia pendente en cada 
avaliación é a mesma que para toda a ESO, é dicir:  Produción escrita (Writing): 20%; Produción 
oral (Speaking): 20%; Comprensión escrita (Reading): 20%; Comprensión oral (Listening): 10%; 
Grammar & Vocabulary: 20%; Traballo na clase e actitude: 10%. Dado que esta nota suma un total 
de 100%, a calificación global final sería a metade da nota acadada no exame, posto que o outro 
50% corresponde aos taballos de reforzo. 
 

d. Criterios de cualificación en BACHARELATO (alumnos e alumnas de 2º co inglés 
pendente de 1º) 

 
As dúas probas sumativas (de febreiro e/ ou maio) constarán das mesmas partes que os exames dos 
alumnos e alumnas que cursan 1º de Bacharelato e, polo tanto, o peso de cada unha das partes é o 
mesmo que o establecido no punto 6.3.6 de esta programación 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN 
FUNCIÓN DOS RESULTADOS. 
Nas dúas primeiras semanas do curso realízanse probas de avaliación inicial ou de diagnóstico co fin 
de valorar os coñecementos previos dos alumnos e alumnas. 
 
Utilizamos como modelo as probas propostas polos libros de texto para cada nivel. Estas probas, como 
tódalas demais, avalían os cinco bloques de contidos: Comprensión oral e escrita; Expresión oral e 
escrita e coñecemento da lingua (gramática e vocabulario) e da cultura. 
 
Unha vez correxidas, se lles entregan aos alumnos e alumnas e se corrixen na clase con eles. En moitas 
ocasións, o docente pode pedirlles que volvan a facer os exercicios e tarefas da proba inicial por si 
mesmos, insistindo en que teñan en conta os erros e as correccións feitas. 
 
Cando se detecta unha deficiencia xeneralizada nalgún dos puntos, entendemos que ese contido non se 
estudou no curso anterior, ben por falta de tempo, ou por outras causas, polo que a medida que 
adoptamos é a de tratar dito elemento lingüístico como algo novo ou casi novo. 
 
No caso de que só sexan algúns alumnos ou alumnas as que atopen dificultades con algunha parte da 
proba, proporciónaselles material de reforzo, ben inmediatamente despois da proba, ou ben no 
momento en que ese contido se volva a tratar durante o curso actual. 
 
Tendo en conta que, como xa dixemos anteriormente, a aprendizaxe da lingua inglesa, como a 
aprendizaxe de tódalas linguas, é continua, a meirande parte dos elementos lingüísticos volven a 
tratarse no curso superior, polo que resulta doado adoptar medidas de reforzo co alumnado que 
presenta algunha dúbida ou carencia a principio de curso. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ACS 
 
Os libros de texto dos diferentes cursos de ESO, e tamén os de bacharelato, teñen en conta a 
diversidade existente nas aulas en canto ao nivel de coñecementos e o grao de dificultade para a 
aprendizaxe que ten o alumnado. Cómpre considerar os seguintes aspectos de cara á diversidade: 
 

 A capacidade para aprender  
 
Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. Non obstante, consideramos que este feito non 
lles impide acadar o nivel mínimo esixido no Ensino Secundario, sempre que siga un ritmo sostido de 
traballo. Así, tanto as actividades do Student’s Book coma as do Workbook, no caso do primeiro ciclo de 
ESO, inclúen un repaso continuo de estruturas gramaticais e do vocabulario; ademais, os libros de 
texto utilizados, especialmente no Ensino Secundario Obrigatorio, ofrecen tarefas con diferentes niveis 
de dificultade (reforzo, consolidación e extensión) para poder atender á diversidade de aprendizaxe 
dos alumnos e alumnas dun mesmo nivel.  
 
Por outra banda, os libros de recursos dos profesores (Resourse Packs, All-in-One Pack e Teacher’s 
Books a) inclúen unha ampla variedade de actividades de reforzo para o alumnado con capacidades 
menos desenvolvidas así coma material adicional para aqueles de nivel máis avanzado.  
 
Outro recurso moi imporante é A Aula Virtual, onde o docente pode incluír material de reforzo para 
aqueles alumnos e alumnas que son conscientes de que precisan máis práctica dalgún aspecto tratado 
na clase. Os materiais subidos a esta plataforma teñen claves de autocorrección, de xeito que os 
estudantes poden traballar ao seu ritmo e, se o consideran oportuno, preguntar as dúbidas ao 
profesor. 
 

 A motivación para aprender e os intereses do alumnado. 
 
A motivación do alumnado 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. Tamén hai que ter en conta as expectativas que ten cada alumno de cara ao seu futuro 
académico e/ou profesional: unha maioría de alumnos e alumnas do centro desexan cursar algún tipo 
de estudio superior mentres que outros teñen postas as súas expectativas nun ciclo medio. Ademais de 
ter todo esto en conta, en xeral unha boa maioría dos xóvenes desta idade comparten intereses como a 
música, a tecnoloxía, as redes sociais, o cine, etc. Cómpre ter en conta estes intereses que poden servir 
como unha excelente motivación para aprender unha lingua que está tan presente neses ámbitos da 
cultura xuvenil.  
 

 Os distintos 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 unha lingua. O alumno/a pode ser reflexivo ou impulsivo cando se 
enfronta ás súas tarefas escolares: algúns alumnos poden reaccionar moi rápidamente e non obstante 
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necesitar varios intentos para asimilar unha determinada idea ou concepto, mentres que outros poden 
traballar máis a conciencia e aprender máis amodo conseguindo o mesmo resultado.  
 
Pensando nos diferentes estilos e niveis de desenvolvemento das capacidades de aprendizaxe de cada 
alumno/a, os libros de texto conteñen distintas actividades que invitan aos alumnos/as a reflexionar 
sobre a súa propia aprendizaxe, de xeito que sexan conscientes non só de cal é o seu propio estilo 
senón tamén do seu progreso; isto implica unha maior motivación e responsabilidade por parte do 
alumnado, ademáis de fomentar a súa competencia de aprender a aprender.  
 

o Adaptacións Curriculares: 
 
A atención á diversidade cobra especial relevancia con aqueles alumnos e alumnas que precisan dunha 
adaptación do seu currículo.  
 
Co fin de poder atender adecuadamente ás súas necesidades especiais de aprendizaxe, o departamento 
de inglés traballa en colaboración co departamento de orientación para a elaboración de materiais, 
presentación de contidos e consenso nos criterios de avaliación e cualificación destes alumnos e 
alumnas, coa fin de que acaden unha competencia comunicativa mínima na lingua inglesa. 
 
Tendo en conta que non forman un grupo homoxéneo senón que teñen niveis diferentes, a pesar de 
estar integrados nun grupo concreto de ESO, cómpre  facer unha adpatación personalizada do 
currículo, que se adxuntará a esta programación unha vez feita a valoración pola orientadora do 
centro. 
  

 Recursos didácticos para a atención á diversidade. 
 
Para rematar, consideramos importante non só que poidamos recoñecer a diversidade dentro  de cada 
grupo de alumnos e alumnas, senón tamén que a poidamos prever e, se é o caso, axudar a que aqueles 
alumnos con maiores dificultades de aprendizaxe consigan acadar os obxectivos mínimos. Para facer 
máis doada esta tarefa, contamos cunha gran variedade de recursos didácticos fotocopiables:  
 

 Tests de avaliación inicial, para diagnosticar as necesidades dos alumnos/as ao comenzo de 
cada curso. 

 Exercicios de repaso despois de cada unidade, adecuados ao nivel de cada alumno/a. 
 Un test de autoavaliación ao final de cada unidade e un test de autoavaliación trimestral- 

ámbolos dous con dististintos grados de dificultade, que serven de axuda para que os 
alumnos/as se fagan conscientes dos seus logros ou deficiencias.  

 Exames de avaliación e finais  
 Tests de comprensión oral (Listening Tests) tamén co material gravado nos Class Audio CD 
 Tests de interacción oral (Speaking Tests) que lles servirán de adestramento por se algunha 

vez fan un exame de inglés que conteña unha parte oral. 
 Exames extra como práctica para o exame final.  
 Páxinas extra de comprensión oral con preguntas de opción múltiple (as gravacións atópanse 

nos Class Audio CD)  
 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  
 Solucións a moitas das actividades de reforzo. 
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 Outro compoñente que, sen dúbida algunha, lle resultará útil ao profesorado é o material de 
apoio do departamento, así coma tódolos recursos dixitais que nos proporcionan, tanto as 
editoriais, a través das súas páxinas web, coma outros recursos didácticos disponibles na rede: 
espazo Abalar, Aula Virtual, etc. 

 

CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO. 
 
Como parte da formación integral dos alumnos e alumnas, o currículo oficial para a Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato establece  a necesidade de incidir en novas actitudes e 
valores que sexan o suficientemente flexibles para recoller as demandas dunha sociedade plural. Os 
temas transversais, que poden abordarse desde distintas áreas do currículo, son ensinanzas que 
consideran non só o plano do saber, senon tamén de como ser e comportarse en sociedade. 
 
O departamento de lingua inglesa aborda explícitamente os seguintes contidos transversais como 
parte das actividades e proxectos realizados para desenvolver as destrezas e coñecementos da lingua e 
que son tratados de xeito variado polos libros de texto de cada nivel educativo: 
 

 Educación moral e cívica. 
 Ciencias para o mundo contemporáneo. 
 Filosofía e cidadanía. 
 Educación Física e deportes. 
 Bioloxía. 
 Lingua e Literatura. 
 Educación medioambiental. 
 Educación para a paz e a igualdade. 
 Música. 
 Educación para a saúde. 
 Educación para o consumo. 
 Educación vial 

 
Nos seguintes apartados descríbense os temas transversais tratados en cada curso de ESO e de 
BACHARELATO: 
 

1º ESO(New English File 1. Burlington) 
 

Unidade Temas transversais 
1  Ciencias sociais. Xeografía.  

 Filosofía. Cidadanía. Ética. 
2  Ciencias sociais. Consumo responsable 

 Música 
3  Ciencias sociais. Transportes. Turismo. Xeografía 

 Matemáticas: Prezos. Cambios de moneda. 
4  Bioloxía: O corpo humano. Saúde 

 Ciencias Sociais. Historia. Biografías 
5  Ciencias Sociais 
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 Ciencia Ficción 
6  Cultura audiovisual 

 Tecnoloxías da información e da comunicación 
 Ciencias sociais 
 Medioambiente 

7  Matemáticas. Medidas (tempo, temperatura, espacio, capacidade, peso, 
lonxitude, etc.) 

 Bioloxía 
 Cultura audiovisual 

8  Ciencias sociais. Socioloxía. Efemérides. Voluntariado 
9  Ciencias sociais. O mundo do traballo 

 

2º ESO(New English File 2. Burlington) 
 

Unidade Temas transversais 
1  Ciencias sociais. Xeografía 

 Psicoloxía. 
 Educación cívica, ética e moral 

2  Ciencias sociais. Xeografía. Turismo 
 Consumo. 
 Música 

3  Medios de transporte 
 O medio ambiente 
 Ciencias sociais: Xeografía 
 Turismo 
 Educación 

4  Artes escénicas 
 Literatura 
 Educación para saúde 
 Ciencias da natureza. Bioloxía 
 Ciencias sociais. Historia. Xeografía 
 Ciencia ficción 

5  Psicoloxía 
 Xeografía 

6  Cultura audiovisual: Televisión. Cine 
 Tecnoloxía. Electrónica 
 Meidos de comunicación social 
 Novas tecnoloxías 

7  Educación Física e deporte.  
 Educación para a saúde. 

8  O voluntariado. As ONGS 
 Matemáticas 
 Ciencias naturais. Astronomía 

9  Voluntariado. ONGS 
 Ciencias Sociais. Antropoloxía 

CLIL  Ciencias Sociais. Xeografía. 
 Antropoloxía 
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 A Educación Física e o deporte 
 

3º ESO(Smart Planet 3. Cambridge University Press) 
 

Unidade Temas transversais 
1  Tecnoloxías da información e da comunicación. Redes sociais. 

 Psicoloxía 
 Literatura 
 Ciencias sociais. Consumo 

2  Educación Física e deporte 
 Ciencias sociais. Turismo 
 Literatura 
 Educación cidadá e ética 

3  Arte 
 Ciencias sociais 
 Literatura 
 Cultura audiovisual 
 Tecnoloxías da información e da comunicación 

4  Ciencias sociais 
 Dereito 
 Literatura 
 Educación cidadá e ética. Dereitos e deberes 

5  Educación medioambiental.  
 Literatura 
 Medios de comunicación 

6  Ciencias sociais. O mundo do traballo. Ciencias empresariais. Economía 
 Matemáticas. Estatística.  
 Educación. Orientación académica e laboral 
 Literatura 
 Tecnoloxías da información e da comunicación 

7  Ciencias sociais  
 Xornalismo 
 Tecnoloxías da información e da comunicación 
 Ciencias naturais e bioloxía 
 Literatura 

8  Ciencias sociais. Historia 
 Educación social, ética e moral. Voluntariado. 
 Literatura 
 Educación cidadá 

9  Educación. Formación e orientación académica e laboral 
 Ciencias sociais: o mundo anglófono.  
 Educación audiovisual. 
 Medios de comunicación 
 Tecnoloxías da información e da comunicación. 
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4º ESO(Smart Planet 4. Cambridge University Press) 
 

Unidade Temas transversais 
1  Ciencias sociais.  

 Psicoloxía 
 Educación 
 Voluntariado 
 Literatura 
 Música 

2  Ciencias sociais.  
 Psicoloxía. Educación para a igualdade. Resolución de conflitos: o acoso 

escolar. Educación para a paz (Gandhi) 
3  Educación: orientación laboral e académica. 

 Psicoloxía 
 Ciencias sociais: Xeogafía. Turismo.  

4  Psicoloxía: as relacións humanas: familia, compañeiros, amigos. 
 As redes sociais. 
 Literatura 

5  A tecnoloxía. Os inventos. Intenet. 
 Ciencias sociais: Xóvenes emprendedores: o mundo da empresa. 
 Ciencias sociais. Xeografía. Turismo. 

6  As novas tecnoloxías. 
 Literatura 

7  O cine 
 Ciencias sociais: Xóvenes emprendedores. 
 Literatura 
 Estatística: enquisas 

8  A publicidade 
 Ética 
 Ciencias da saúde: a comida basura 
 O voluntariado: ONGs 
 Literatura 

9  Educación: exames 
 Literatura 

 

1º BACHARELATO(English in Use 1. Oxford) 
 

Unidade Temas transversais 
1  Filosofía e sociedade  

 Tecnoloxías da información e da comunicación 
2  Economía 

 Xeografía 
 Filosofía e educación cidadá 
 Tecnoloxías da información e da comunicación 
 O medioambiente e o clima; o cambio climático 
 Literatura universal 

3  Tecnoloxías da información e da comunicación 
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 Música e danza 
 Cultura audiovisual 

4  Cultura audiovisual 
 Tecnoloxías da información e da comunicación 
 Economía 
 Literatura universal 

5  Educación Física e o deporte 
 Educación para a saúde 

6  Educación Física e deporte 
 Cultura audiovisual 
 Educación 
 Tecnoloxías da información e da comunicación 
 Historia do mundo contemporáneo 
 Lietratura universal 

7  Tecnoloxías da información e da comunicación 
 Economía 

8  Educación Física e deportes 
 Tecnoloxías da información e da comunicación 
 Viaxes. Turismo 
 Arte 
 Literatura universal 

PLAN LECTOR 
 
O departamento de inglés inclúe dentro da súa programación para ESO e Bacharelato a lectura 
de obras breves, adaptadas ao ó seu nivel, que veñen acompañados de soporte en audio para 
poder, ao mesmo tempo, mellorar a comprensión auditiva e a súa pronunciación. Ao longo do 
curso e dentro da programación tamén se traballan distintas estratexias de lectura. 
Propoñemos as seguintes actividades para desenvolver a competencia lectora en inglés:  
  
▪ Lectura en voz alta de textos por parte dos alumnos.  
▪ Lectura graduada relacionada coa linguaxe e/ou tema da unidade na casa. 
  Así mesmo, debemos incentivar o uso da biblioteca do centro e o préstamo de libros, por iso 
se lles recomenda usar os exemplares que teñen alí dispoñibles.   
Os títulos das obras propostas están no apartado: Materiais e recursos didácticos “libros de 
lectura”. 
 

FOMENTO DO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS 
 

 A maioría do alumnado dispón de ordenador na súa casa e, no caso de que non o teñan, o 
centro dispón de tres aulas de ordenadores con conexión a internet para o seu uso.  O 
profesorado vai animar ao alumnado a utilizar todo o material  audiovisual que acompaña os 
seus libros de texto, así como a utilizar diversas páxinas web que as editoriais poñen a 
disposición deles con actividades, xogos,etc., e que poden servir como actividades de reforzo 
ou de repaso, levadas a cabo dunha maneira lúdica e nun soporte xa absolutamente familiar 
para eles e incluso á presentación de tarefas a través do correo electrónico. Así mesmo, en 
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inglés axúdamoslles a empregar programas de presentación de ideas e traballos, como é Power 
Point ou prezi, que lles facilita a súa presentación de traballos ante a clase na pantalla 
interactiva, por exemplo.MENTO  

CURRÍCULO INTEGRADO DAS LINGUAS  
 

 1. Introdución. 
 

O Tratamento Integrado das Linguas (TIL) no currículo é un mandato recollido no Decreto 
86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 
o bacharelato, no que se menciona no Artigo11 (apartado 10) dedicado aos principios 
metodolóxicos na ESO: “Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as 
linguas das súa oferta educativa [...] No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas 
tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo 
menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos 
sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos 
criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística, de 
xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de cada lingua”. En termos moi 
similares se expresa o Artigo 27 (apartado 5), dedicado aos principios metodolóxicos no 
Bacharelato. 
O concepto de Tratamento Integrado de Linguas foise estendendo nos últimos anos como un xeito 
de programar de forma consensuada as linguas que forman parte do currículo. O propio Marco 
Europeo Común de Referencia para as Linguas, que constitúe o marco de referencia para a 
aprendizaxe, o ensino e a avaliación das linguas, defende no seu Capítulo 2 que un ensino de 
linguas “que sexa integrador, transparente e coherente, debe estar relacionado cunha visión moi 
xeral da aprendizaxe de linguas”. É dicir, que este xeito integrado de tratar a competencia 
comunicativa e as destrezas lingüísticas nos distintos idiomas é parte esencial da competencia 
plurilingüe que se pretende desenvolver no alumnado.  
  

 2. Terminoloxía.  
 
No que se refire a acordos en terminoloxía lingüística, é destacable como punto de partida que 
xa houbo entendementos entre os Departamentos de Lingua Galega e Literatura e Lingua 
Española e Literatura en eidos como o emprego da mesma terminoloxía no referente á análise 
sintáctica en 2º de Bacharelato. 
Ademais, pensamos que sería doado progresar para alcanzar acordos como: 
–Con respecto aos principais tempos verbais, estableceranse as seguintes correspondencias: 
 
 Galego  Castelán  Inglés  Francés 

Pretérito Perfecto Pretérito Perfecto 
Simple 

Simple Past PasséComposé 

 Pretérito Perfecto 
Compuesto 

PresentPerfect(*Continuous) PasséComposé 

Pretérito 
Imperfecto 

Pretérito 
Imperfecto 

Past Simple (*Continuous) Imparfait 

Pretérito 
Pluscuamperfecto 

Pretérito 
Pluscuamperfecto 

PastPerfect Plus-que-parfait 



ProgramaciónDidáctica do Departamento de Inglés  2019-
2020 

 

390 IES A Pontepedriña- Santiago de Compostela (A Coruña) 

 

 
–Acórdase o uso do Alfabeto Fonético Internacional (AFI) en todas as materias lingüísticas, de 
cara a traballar contidos fonéticos cuns mesmos signos que faciliten o entendemento das 
secuencias transcritas. 
–Empregaranse os termos frase (fronte a sintagma), modificador (fronte a complemento), letra 
(fronte a grafema ou grafía) e acento gráfico (mellor que til). 
–Acordo nos tipos de denominación da modalidade oracional: aseverativa ou declarativa, 
desiderativa, interrogativa e imperativa ou exhortativa (ademais das denominacións doutras 
posibles modalidades como exclamativa e afirmativa / negativa). 
 
3. Criterios metodolóxicos.  
 
No que se refire á metodoloxía, o tratamento integrado das linguas está intrinsecamente 
relacionado co estudo da lingua en uso e co enfoque comunicativo da lingua. Polo tanto, 
progresarase na posta en marcha de proxectos e no deseño de tarefas globais sobre textos. 
A proposta de proxectos comezará polos de base lingüística, para buscar cada vez máis a 
interdisciplinariedade. Algún exemplo de proxectos que estudará a súa posta en marcha entre 
os departamentos lingüísticos terían como base: 
–O tratamento de conceptos sociolingüísticos (bilingüismo, diglosia, planificación lingüística, 
prexuízos lingüísticos…) desde o punto de vista de diferentes linguas e das sociedades en que 
se desenvolven. 
–Elaboracións de materiais (guías, folletos en varios idiomas…) e estudos sobre aspectos 
lingüístico-culturais propios do noso contorno: o Camiño de Santiago, a Rota Rosaliana…  
–Análise da actividade xornalística, da estrutura dos medios de prensa escrita e dixital e dos 
xéneros xornalísticos en diferentes linguas. Para isto aproveitaranse experiencias e actividades 
xa en desenvolvemento nalgúns departamentos e niveis, como a colaboración co Programa 
Prensa Escola de La Voz de Galicia. 
–O emprego das novas tecnoloxías e o seu aproveitamento para a produción de materiais 
lingüísticos ou de base lingüística (por exemplo, empregando a prensa dixital como no se 
menciona no apartado anterior), sacando partido do equipamento ABALAR do que está dotado 
o centro. 
–Outras actividades interdisciplinares que poderán adoptar un enfoque comunicativo que 
integre as diferentes linguas curriculares do centro serán a posta en marcha dun festival 
teatral (aproveitando pasadas experiencias teatrais de gran éxito no centro), o mercado 
solidario e os concursos de cociña tradicional (que partirán das experiencias gastronómicas 
ensaiadas con motivo do Samaín e do Entroido). 
 
4. Tratamento dos contidos, dos criterios de avaliación e dos estándares de aprendizaxe.  

 
Polo que se refire aos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, a nosa 
proposta é camiñar cara á agrupación dos Bloques de expresión oral e escrita nun único bloque 
común a todas as linguas. 
Isto pódese realizar en principio, tendo ademais en conta a experiencia de agrupación de 
materias en Ámbitos nos niveis impartidos no IES en cursos anteriores como PCPI 
(inicialmente Garantía Social) e Diversificación Curricular, no programa educativo denominado 
PMAR. Este ano impártese por primeira vez o correspondente ao nivel de 3º de ESO, que 
consiste nunha medida de atención á diversidade en que as materias de Ciencias Sociais, 
Lingua Galega e Lingua Española se agrupan nun Ámbito único. Neste caso, aproveitando a 
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integración efectiva destas dúas materias no currículo deste curso, estudarase a posibilidade 
de integrar tamén o Inglés, de cara a unha Programación conxunta das tres materias no PMAR. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO. 

 
 Teatro: 

 
 1º e 2º ESO e 3º de ESO. 

Asistirán á representación da obra ESCAPE ROOM, que terá lugar no Colexio La Salle o día 
24/03/20 ás 9:45. Esta actividade complementarase cunha visita ao MUPEGA cos alumnos de 1º 
de ESO, unha visita aos tellados da Catedral/Museo das Peregrinacións cos alumnos de 2º de ESO 
(dependendo do tempo) e unha visita á Casa da Troia cos alumnos de 3º de ESO. 

  4º ESO , 1º e 2º de Bacharelato. 
Asistirán á representación da adaptación da obra “SHAKESPEARE RETURNS” O DÍA 03/03/20 no 
Colexio La Salle ás 9:45. Esta actividade complementarase cunha visita  visita a Santiago Histórico 
cunha guía en inglés para alumnos de 4º de ESO e 1º de Bacharelato e unha visita ao Paraninfo da 
Universidade, Colexio Fonseca e Facultade de Historia para os de 2º de Bacharelato.  
  

 Excursións 
 

 Unha excursión a Dublín cos alumnos de 4º de ESO e 1º de Bacharelato logo ao rematar a 2ª 
Avaliación (probablemente do 13 ao 18 de abril). 
 Unha excursión a New York cos alumnos de 2º de Bacharelato ao rematar o curso (26/27 de 
xuño a 1/2 de xullo). 

 
  Viaxe de Inmersión lingüística e Intercambio. 

 
Trátase dun programa de mini-estancia e inmersión lingüística e cultural nun país de fala inglesa,  
que se comeza a preparar cos alumnos e alumnas interesados en 2º e 3º de ESO, co fin de facelo 
cando están ao inicio do próximo curso en 3º e 4º : aproveitase a preparación desta viaxe para 
desenvolver nos alumnos e alumnas a necesidade de se ter que comunicar en inglés para expresar 
situacións cotiás nas que se van a atopar cando estean no país: os alumnos e alumnas, coa axuda da 
profesora lectora, preparan distintos diálogos que teñen que representar na clase, así como 
presentación de proxectos sobre os distintos aspectos culturais do país a onde van viaxar (música, 
gastronomía, folklore, lendas, cidades importantes, etc.)  
Esta actividade lévase a cabo a comezos do próximo  curso. O programa inclúde o vóo,  horas de 
clase diarias, actividades lúdicas, culturais e deportivas, excursións e aloxamento con familias en 
réxime de pensión completa. 
Ao final do programa, os alumnos e alumnas reciben unha certificación co nivel de lingua acadado, 
seguindo os criterios do Marco Europeo das Linguas. 

 
       Durante este curso, prepararase tamén unha actividade de intercambio con alumnos/as para o                                
       seguinte curso escolar (destino a determinar). 
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MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
 

 Reunións de departamento 
 

o Despois de cada sesión de avaliación, o departamento de inglés reúnese co obxectivo 
primoridal de analizar os resultados, comentar o desenvolvemento da programación e 
modificar, se é o caso, o que sexa necesario. Para realizar este cometido, os profesores poderán 
axudarse dos criterios establecidos no apartado 8 desta programación (Indicadores de logro 
para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente). 

 
o Neste senso, os membros do departamento poderán acordar a modificación da programación, 

especialmente no que se refire á temporalización e realización dos contidos propostos, 
especialmente cando, por distintas causas -acumulación de días non lectivos, folgas, 
actividades extraescolares, etc.-, non é posible acadar os obxectivos de cada trimestre, ou 
porque no momento de poñer en práctica consideren que un determinado grupo ou nivel 
presenta máis dificultades ou precisa máis tempo para reforzar os contidos aprendidos. Dado 
que a natureza desta materia implica unha continuidade ao longo de todo o proceso educativo 
e que moitos dos contidos teñen unha continuidade no curso superior, o departamento podería 
decidir deixar algún tema para o curso seguinte. 

o Outro dos cometidos destas reunións é a de establecer medidas de reforzo para aqueles 
alumnos e alumnas que presentan dificultades na materia, de xeito que se podan poñer ao 
nivel do resto do grupo ou acaden, polo menos, os contidos mínimos. 

 
 
 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docente 

(Enquisa para os membros do Departamento didáctico) 
 

INDICADORES NIVEIS DE LOGRO OBSERVACIÓNS E 
PROPOSTAS DE MELLORA Alto Medio Baixo 

1. Cumprimento da programación 
didáctica 
█ Realı́zase un seguimento da 
programación didáctica 

    

█ Hai coordinación no desenvolvemento da 
programación 

    

█ Os criterios de cuali icación son 
axeitados e están formulados claramente 

    

█ Os contidos e os estándares de 
aprendizaxe son axeitados e desenvólvense 
adecuadamente 

    

█ Alcánzanse os obxectivos previstos     
█ Propóñense diferentes instrumentos de 
avaliación (exames, traballos, 
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exposicións…) 
█ Respectouse a distribución temporal de 
contidos e actividades. 

    

2. Desenvolvemento da actividade na 
aula 

    

█ Realı́zanse explicacións e aténdense 
dúbidas 

    

█ Desenvólvense actividades e tarefas de 
progresiva dificultade 

    

█ Realı́zase programación de aula     
█ Lévase control da asistencia     
3. Proceso de ensino-aprendizaxe     
█ Prográmase a avaliación inicial     
█ Prográmanse actividades 
complementarias e extraescolares 

    

█ Hai coordinación co profesorado titor     
█ Hai coordinación entre o profesorado do 
departamento 

    

█ Aténdese a diversidade e os diferentes 
ritmos de aprendizaxe do alumnado 

    

█ Hai acordos no departamento en canto á 
metodoloxía a desenvolver 

    

█ Infórmase ás familias     
4. Materiais empregados     
█ Hai correspondencia dos materiais 
empregados coa programación didáctica 

    

█ Os recursos son compartidos e 
elaborados colaborativamente 

    

█ Integración das TIC e dos medios 
audiovisuais 

    

█Trátanse os temas transversais     
█ Aprovéitanse didacticamente outros 
espazos do centro (biblioteca, laboratorio, 
patio…) 
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En Santiago de Compostela, a 27 de setembro de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Jesús Pouso Dávila      César Novoa Vega 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Eugenia Temprano y Afonso                                                 Saleta Fragueiro Mosquera 
 
 
 
 
 
 
Begoña Vázquez López 
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