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1- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

 Para a elaboración desta programación partimos de tres documentos clave:

a- A LOMLOE de 29 Decembro do 2020 e as directrices que emanan do Decreto 86/2015 no que
se desenvolve o Currículo da materia na Comunidade Autónoma de Galicia, 
b-  As instruccións de 26 de Maio de 2022 que recollen directrices para o curso escolar  22-23.
c-  A análise, conclusións  e  propostas  de  mellora  recollidas  na   Memoria   do  Departamento
correspondente ao curso 2021-22

 O curso que comenza supón a volta á unha  normalidade despois das novidades introducidas nas
programacións dos  cursos anteriores derivadas das excepcionais circunstancias da pandemia da
COVID-19. Supón tamen a implatanción de novos aspectos da LOMLOE , sobre todo no que
respecta á súa implantación nos cursos impares: S1,S3 e B1 .Unha vez afeitos ás limitacións e
imposicións que a situación sanitaria conlevou,  temos que ser quen de aproveitar o aprendido
para  poder  dar resposta ás posibles  situacións excepcionais que se presenten.  Por iso se
introducen  nesta programación  directrices para poder desenvolverla nun contexto de ensino
semi-presencial ou non-presencial.

1.1 PROFESORADO e CURSOS QUE IMPARTE 

Hilda Fraga  López
(Xefa de Departamento)

B2 dous  grupos
S4- tres grupos
 Oratoria S2 -1 grupo

Ramón Neira Tenreiro B1- tres grupos
B2- 1 grupo
S2 – 2 Agrupamentos

Belén Méndez Muñoz S3- 1 grupo (PDC)
S2- 2 grupos
S1 – 2 Agrupamentos
 Proxecto Competencial – 1 grupo

Juan Carlos Portela Saavedra  ( excedencia)
Sustituido por: Marta Rey Álvarez
                                                 

S3 – 2 grupos 
S1 – 2 grupos
S2-  L Castelá– 2 agrupamentos
S3 ORATORIA – 1 grupo

Carmen Peña Yañez S3 – 2 grupos
S2 – 2 grupos
S1 – 2 grupos
S1  Proxecto Competencial  – 1 grupo

1.2 DISTRIBUCIÓN E CARACTERÍSTICAS  DO ALUMNADO 

                      Curso Nº grupos

1ºESO 4 grupos Inglés
2 Agrupamentos

2ºESO 4 grupos
2 Agrupamentos

3ºESO 5 grupos (4+ PDC)

4ºESO 3 grupos 

1ºBAC 3 grupos

2ºBAC 3 grupos



     A maioría dos nosos alumnos vive na zona de influencia do instituto, que combina áreas que no seu día
foron relativamente marxinais co que hoxe son zonas  residenciais de familias que se asentan na cidade. É
un barrio cunha boa dotación de servicios educativos,deportivos e comerciais. A proximidade do centro con
respecto á Escola Oficial de Idiomas e ao Conservatorio fae que un número relativamente significativo do
noso alumnado, especialmente nos niveis superiores, estean matriculados nestes centros.
Doutra  banda  nestes  últimos  anos  é  unha  zona  de  asentamento  de  inmigrantes  de  moi  distintas
procedencias. No curso pasado tiñamos cerca de 200 alumnos procedentes de 29 paises extranxeiros.
Escolarizamos tamén a un grupo de alumnos da etnia xitana que viven na súa maioría no Portiño. 
Ademáis,somos centro preferente para a atención de alumnos con problemas  motóricos, a maioría deles
con parálise cerebral. Para a atención destes alumnos contamos coa presenza no centro de dous Pts, un AL
e dous coidadores. 
   Neste curso os alumnos novos non temos alumnos do CP de Prácticas pero sí dos demáis centros
adscritos , CP Plur. S. Pedro de Visma, CPR CID e CP Rosalía de Castro. O resto procede doutros centros
cercanos que tradicionalmente nos envían alumnos : CP Sagrada Familia, CP E. Pardo Bazán, CP Maria
Barbeito e algún outro en menor medida. O perfil socio-economico do alumnado de S1  tende a ser  vez
mais baixo que en cursos anteriores, o que derivará en maiores necesidades educativas.
   A confluencia  nun mismo centro  de alumnado tan   heteroxéneo,  con  tan  diferentes  expectativas  e
bagaxes, maioritariamente dun  nivel social medio ou, nalgúns casos, medio baixo, fae do noso instituo un
lugar moi enriquecedor e que o labor dos docentes sexa exixente pero a la vez un reto estimulante.

1.3 PLAN PLURILINGÜE 

    No ano 2005 empezamos a formar parte do programa de Seccións Bilingües cun ambicioso proxecto no
que chagamos a ter 16 Seccións .  Dende o curso 2011-12 somos centro Plurilingüe e de cara ao vindeiro
curso 22-23 a distribución do Plan queda como sigue:

Curso 21-22 Proxecto
Competencial

Música Tecnoloxía Ed. Física

1ºESO 2 aulas plurilingües

2ºESO 4 aulas plurilingües 4 aulas plurilingües

3ºESO 4 aulas plurilingües 4 aulas plurilingües 4 aulas plurilingües

4ºESO 3 aulas plurilingües

    O departamento asume a materia de Proxecto competencial de S1 como propia encamiñada a reforzar os
contidos e competencias  básicas  do idioma e preparar ao alumnado para as materias que se imparten en
inglés dentro do noso plan plurilingüe .

Os obxectivos principais de   esta materia   son:
1- Reforzar os coñecementos básicos imprescindibles do idioma ante a amplia diversidade de niveis con
que o alumnado chega ao centro dende os diferentes colexios de orixe.
2- Fomentar o uso do inglés como lingua vehicular na clase. Presentar e practicar as funcións precisas
para este uso. Repasar cómo se pregunta. Funcións básicas de comunicación.
3- Presentar aspectos relevantes da cultura, tradicións, formas de vida, hábitos e costumes, xeografía dos
países anglosaxóns.
4-  Facilitar  ao alumnado o acceso as materias  que se imparten dentro de plan plurilingüe ( Música,
Educación Física e  Tecnoloxía) mediante a presentación de vocabulario específico, funcións axeitadas,
estructuras gramaticais aplicadas. Presentación de textos e materiais audiovisuais relevantes.
4- Fomentar o traballo en equipo para preparar tarefas centradas nos ámbitos da música e a educación
física-deportes.
5- Fomentar o uso das TICs para á busqueda de información en inglés e para facer presentacións  na aula.
6- Fomentar o uso da lingua oral como medio para preparar ao alumnado para presentar/falar en público.



   Este curso contaremos de novo ca presencia da Auxiliar de Conversa Americana:  Sarah Wade que se
incorporará o 1 de Outubro.
  A Auxiliar  traballará en estreita colaboración co profesorado das aulas plurilingües da ESO co fin de
mellorar as destrezas comunicativas orais do alumnado. Axudará  ao profesorado CLIL  na elaboración de
materiais didácticos e na dinazamización do caracter plurilingüe do centro.
    Intentaremos que todas as aulas plurilingües teñan  unha hora semanal co Auxiliar. De non poder ser así
faríamos rotacións quincenais ou cada tres semanas.

2-    CONTRIBUCION DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  

   O currículo básico establece que a Educación Secundaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as
capacidades que lles permitan:

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

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

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

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos
demais e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das novas tecnoloxías, especialmente as da información e a
comunicación, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos.  

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

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

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

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

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

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os



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

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ó exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento
da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade
lusófona.

Para a consecución destes obxectivos e preciso dotar ao alumnado duhnas competencias clave que terán
que  ser  traballadas  dende  todas  as  materias.  As  competencias  clave  son  unha  combinación  de
coñecementos, destrezas e actitudes que permiten ao alumnado resolver problemas  e reaccionar de
xeito  adecuado en calquera situación ou contexto. 

Seguindo  o  sistema descritivo  do Marco  Común Europeo de  Referencia  para  as  Linguas (MCERL),  o
currículo da primeira lingua estranxeira correspondente a estas etapas recolle os criterios de avaliación e os
estándares  de  aprendizaxe  avaliables  que  articularán  a  materia,  co  fin  de  que  o  alumnado  poida
desenvolver en inglés unha competencia comunicativa que lles permita desenvolverse no devandito idioma
con eficiencia nas situacións máis habituais en que poida atoparse nos ámbitos persoal, público, educativo e
ocupacional.

De modo que a competencia de comunicación en lingua estranxeira é de seu unha competencia clave.
Pero, pola súa propia natureza, a materia de lingua estranxeira permite, de maneira transversal, axudar ao
desenvolvemento das demais competencias clave e  contribuír  ao desenvolvemento dos alumnos como
persoas, estudantes, cidadáns e profesionais. As competencias garantirán a aprendizaxe ao longo de toda a
vida das persoas, cuxo proceso non debe deterse nas etapas obrigatorias da súa educación.

A continuación describimos cómo contribue a materia de inglés ao desenvolvemento destas competencias:

1- Competencia en comunicación lingüística.(CCL) 

Obviamente  é  a  mais  propia  das  Linguas  no  currículo  do  alumnado  .Trátase  dunha  competencia  moi
complexa que abrangue a comunicación en todas as súas vertentes, oral e escrita, e debe achegar ao
alumnado as ferramentas e coñecementos  que lles capaciten para comunicarse en calquera situación da
vida privada, social ou profesional. 

O  estudo  dunha lingua  estranxeira  contribúe  ó  desenvolvemento  desta  competencia  dun  xeito  directo,
completando,  enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta  capacidade
comunicativa xeral. A adquisición desta competencia implica a posibilidade de se coñecer e de se comunicar
con falantes doutros paises, enriquecendo así as relacións sociais e tamén a capacidade de interpretar e
valorar o mundo, de formar as súas opinións e de gozar das obras literarias.

2.- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCCT)

 Implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar
e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  Require  coñecementos  sobre  os  números  e  as  súas
operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de 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 e o mundo laboral. 



As  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  proporcionan  un  achegamento  ó  mundo  físico  e  á
interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento do pensamento científico e capacitan o
individuo  para  identificar,  formular  e  resolver  situacións  da  vida  cotiá,  para  actuar  fronte  ós  retos  e
problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas.

A nosa materia contribúe ao desenvolvemento desda competencia cando fae que o alumnado interprete
datos numéricos, tablas, gráficos ou tamén reflexión sobre avances científicos y tecnológicos.

3.- Competencia dixital. (CD)

Como na  maioría  dos  ámbitos   hoxe  en  día  é  imposible  desligar  a  actividade  lingüística  dos  medios
tecnolóxicos. 

O alumnado  deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de
resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de información
e  innovacións  tecnolóxicas,.A adquisición  desta  competencia  require  ademais  actitudes  e  valores  que
permitan ó usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e
adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a
competencia dixital implica a participación e o traballo colaborativo.

Nas clases de Inglés utilizaremos os recursos dixitales que o centro poñe a nosa disposición: pizarra, ibook,
emails, aula virtual, blogs , etc. Ademáis, o alumnado realizara presentacións ou proxectos adecuados a
cada nivel nas que fará uso dos medios dixitais e telemáticos que correspondan.

4.- Aprender a aprender(CAA).

 Esta  competencia  supón,  por  un  lado,  iniciarse  na  aprendizaxe  e  por  outro,  ser  capaz  de  continuar
aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe permanente.

Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha reflexión e toma de
conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase
enormemente ó incluír contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para
que cada neno e cada nena identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces.Isto
comporta  a  conciencia  daquelas  capacidades que entran en xogo  na  aprendizaxe como a atención,  a
concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro, entre outras.O
desenvolvemento desta competencia debe ser obxecto de especial atención nos cursos mais baixos.

As  actitudes  e  valores  clave  na  adquisición  desta  competencia  son  a  motivación  para  aprender  e  a
confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe.

5- Competencias sociais e cívicas. (CSC)

Estas competencias implican a habilidade e capacidades para comprender a realidade social do mundo no
que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural.A competencia social
relaciónase  co  benestar  persoal  e  colectivo,  e  require  a  adquisición  de  coñecementos  que  permitan
comprender e analizar os códigos de conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

Nas nosas clase o alumnado desenvolve esta  competencia cando se lles pide que traballen en parellas ou
grupos e cando se trata de realizar actividades que fomentan o respeto para sí mesmos y para os demáis.
Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais 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.

6.- 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 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 ós 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. 

O alumnado de linguas extranxeiras  a practica cando se lle pide que realice actividades individuais ou
colaborativas nas que ten que tomar decisións, negociar, cooperar,planificar,organizar e manejar tempos e
traballo.

7.- Conciencia e expresións culturais(CCEC). 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións
culturais  e  artísticas,  utilizalas  como fonte  de  gozo  e  enriquecemento  persoal  e  consideralas  parte  do
patrimonio cultural dos pobos

A aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira  colabora  no  desenvolvemento  desta  competencia  cando  os
modelos lingüísticos que se utilizan conteñen 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.

3.TEMPORALIZACIÓN  E CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN ,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE.

A materia de Inglés Primeira Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques que se corresponden
coas  actividades  de  lingua que,  tal  como  as  define  o  MCER,  supoñen  o  exercicio  da  competencia
lingüística  comunicativa  dentro  dun  ámbito  específico  para  procesar  (en  forma  de  comprensión  ou  de
expresión) un ou máis textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos
orais (expresión e interacción), comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (expresión e
interacción). Para a súa realización, estas actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se
inclúe  un  quinto  bloque  no  que  se  recollen  os  elementos  que  abrangue  a  competencia  comunicativa
(lingüísticos,  sociolingüísticos  e  pragmáticos),  así  como  as  experiencias  lingüísticas  noutras  linguas
(competencia plurilingüe) Todos estes elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na
realización das actividades lingüísticas comunicativas de comprensión, produción e interacción.

 Isto supón que, para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o conxunto
dos  contidos  recollidos  no  quinto  bloque  para  a  realización  do  bloque  de  actividade  lingüística  que
corresponda.

Os elementos  que  incluímos  en  cada  unha das  unidades son  os  obxectivos,  os  contidos  lingüísticos
correspondentes a cada unidade,os criterios de avaliación,  os estándares de aprendizaxe, as actividades
que concretan os estándares e por último os indicadores das competencias que se desenvolven.

É unha programación orientativa e flexible, con numerosas posibilidades opcionais propostas no material
complementario  que o profesor  introducirá   tendo  en  conta  os  ritmos  de  aprendizaxe  –  individuais  e
colectivos



3.1      PROGRAMACIÓN 2º ESO  

A presente  programación  e  temporalización  representan  un  modelo  de  secuencia  temporal  de
aprendizaxe para unhas 92 horas   nos cuatro cursos da ESO. Isto nos permite dispor de sesións
extras en cada avaliación en previsión de saidas escolares , probas ou calquera outro imprevisto.

 As  unidades didácticas  se  reparten en tres avaliacións:

1ª avaliación – 30 Nov-1  Decembro : Starter Unit, Unit 1, Unit 2, Unit 3

30 horas de clase reais. Tendo en conta as sesións adicadas a presentación ,avaliación diagnóstica,
 e probas de avaliación = 7 sesións por unidade

2ª avaliación- 1/ 2 marzo : Unit 4,Unit 5,Unit 6

30 horas de clase reais, menos 3 de probas de avaliación =  7 sesións por unidade

3ª avaliación – 5/7 xuño: Unit7, Unit 8, Unit 9 avaliación parcial – 5-7 xuño :Unit 7,Unit 8, Unit 9 

32 horas de clase reais , menos  probas avaliación  = 7 sesións para cada unidade 

STARTER UNIT

OBXECTIVOS
Intercambiar información persoal e sobre a súa familia.
Falar sobre actividades escolares, horarios, materias

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• A vida escolar
• A Familia
Be
Adxectivos posesivos
Interrogativos
have got, there is/are

Contables/Incontables

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 
básicas ,emitidas cara a cara ou  
gravadas sobre temas referidos 
ao ámbito persoal público 
familiares e educativos

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 
idade,que se refiran aos ámbitos 
perdoal e educativo semore que se 
fale pausadamente e con claridade.

CL
CSC

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible.

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende con axuda da 
diferentes tipos de  textos adaptados
relativos a temas traballados

• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 



amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do
texto. 

información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 
• PLEB4.2Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.
.

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë

UNIDADE  1 : MY TIME

OBXECTIVOS

Falar sobre l diferentes lugares onde pasar o seu tempo
Identificar distintos puntos de vista nun texto escrito nun foro e manifestar opinión propia
Escribir sobre hábitos e feitos.
Falar sobre actividades de tempo libre.Facer suxerencias.
Escribir un perfil personal para unha páxina web.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• Lugares onde pasar o 
tempo.
• Actividades de tempo 
libre
•Adverbios de frecuencia.
Presosicion de lugar
Present Simple: affirm, 
neg, questions

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 
básicas ,emitidas cara a cara ou  
gravadas sobre temas referidos 
ao ámbito persoal público 
familiares e educativos

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 
idade,que se refiran aos ámbitos 
perdoal e educativo semore que se 
fale pausadamente e con claridade.

CL
CSC
CCE
CD
CAA

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible

B2.3 Producir textos monolóxicos 

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.



que aborden descripcións, 
explicacións, narracións sobre 
temas traballados utilizando 
conectores e vocabulario axeitado
.

PLEB2.3 Fae presentacións breves 
e ensaiadas ben estructuradas, a 
poder ser con apoio visual, sobre 
temas traballados.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende con axuda da 
diferentes tipos de  textos adaptados
relativos a temas traballados

• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do
texto. 

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 
• PLEB4.2Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.
.

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë

UNIDADE  2 : COMMUNICATION

OBXECTIVOS

Falar sobre as  diferentes formas de comunicarse na actualidade.
Identificar la idea principal de un texto escrito.
Describir  o  que  está  a  acontecer  nunha viñeta.Comparar  o  que  está  a  suceder  ahora  co  que sucede
regularmente.
Comprender unha conversa telefónica e aprender a utilizar os convencionalismos apropiados.
Manter unha conversa na que se fan plans cun amigo.
Escribir un informe cos resulatdos dunha enquisa.



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• Formas de 
comunicación
• Al teléfono
• But, however
Present Continuous:
Affirm,neg,questions

Contraste con Present 
Simple

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 
básicas ,emitidas cara a cara ou   
por medios audiovisuaisque traten
asuntos moi previsibles da vida 
cotiá o moi coñecidoss

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 
idade,que se refiran aos ámbitos da 
vida cotiá ou asuntos moi coñecidos 
sempre que se fale pausadamente e
con claridade.

CL
CSC
CD
CAA
CMCT

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende diferentes 
tipos de  textos adaptados relativos 
a temas traballados

• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do
texto. 

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 
• PLEB4.2Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.
.

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë



UNIDADE  3 : THE PAST

OBXECTIVOS
Expresar opinión sobre diferentes asuntos. Manifestar gusto o no gusto.
Obter  información específica dun  texto a través da lectura intensiva do mesmo.
Escribir sobre acontecimientos importantes do pasado. Describir o seu pasado recente.
Describir unha viaxe utilizando os verbos máis comúns.
Falar sobre o fin de semana. Reacionar a boas e malas noticias.
Escribir unha descripción dun acontecemento especial.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• Adxectivos para 
expresar opinions
• Verbos comúns

Past Simple Be
There was/were
Past Simple:
Affir,Neg,Interrog

Like/hate + ing

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 
básicas ,emitidas cara a cara ou  
gravadas sobre temas referidos 
ao ámbito persoal público, familiar
e educativo

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 
idade,que se refiran aos ámbitos 
persoal e educativo semore que se 
fale pausadamente e con claridade.

CL
CSC
CCE
CD
CAA

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible

B2.3 Producir textos monolóxicos 
que aborden descripcións, 
explicacións, narracións sobre 
temas traballados utilizando 
conectores e vocabulario axeitado
.

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.
PLEB2.3 Fae presentacións breves 
e ensaiadas ben estructuradas, a 
poder ser con apoio visual, sobre 
temas traballados.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende con axuda da 
diferentes tipos de  textos adaptados
relativos a temas traballados

• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do
texto. 

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 



. despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë

UNIDADE  4 : IN THE PICTURE

OBXECTIVOS
Describir unha fotografía.
Aprender a predecir o contido dun texto a través dunha foto.
Utilizar palabras claves y fotos para entender as ideas principales  dun texto
Describir o que estaba a acontecer nun momento específico do pasado
Nunha conversa, ser quen de manifestar interés.
Escribir a descripción dun acontecemento especial.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• Verbos de acción e 
movemento
• Adxectivos e adverbios
•When while,as soon as, 
after,...

Past Continuous:affirm, 
neg, questions

Contraste co Past Simple

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 
básicas ,emitidas cara a cara ou  
gravadas ,sobre temas referidos 
ao ámbito persoal ,público familiar
e educativo

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 
idade,que se refiran aos ámbitos 
perdoal e educativo semore que se 
fale pausadamente e con claridade.

CL
CSC
CCE
CD
CAA
CSIE

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible

B2.3 Producir textos monolóxicos 
que aborden descripcións, 
explicacións, narracións sobre 
temas traballados utilizando 
conectores e vocabulario axeitado
.

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.
PLEB2.3 Fae presentacións breves 
e ensaiadas ben estructuradas, a 
poder ser con apoio visual, sobre 
temas traballados.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende con axuda da 
diferentes tipos de  textos adaptados
relativos a temas traballados

• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do
texto. 

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 



tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.
.

suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë

UNIDADE  5 : ACHIEVE

OBXECTIVOS
Expresar estimaciones
Entender el significado de palabras nuevas a partir del contexto.
Establecer comparacións sobre logros deportivos.
Entender unha conversa sobre destrezas.
Formular y responder a preguntas sobre habilidades.
Nunha conversa, ofrecer consexo.
Escribir unha biografía curta ben estructurada en paragrafos.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• Números, medidas,
períodos de tempo.
• Profesións e destrezas

Comparativos e 
superlativos

Can-could:habilidad

How...?

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 
básicas ,emitidas cara a cara ou  
gravadas sobre temas cos que 
está familiarizado

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 
idade,que se refiran aos ámbitos 
persoal e educativo sempre que se 
fale pausadamente e con claridade.

CL
CSC
CCE
CD
CAA
CMCT

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible

B2.3 Producir textos monolóxicos 
que aborden descripcións, 
explicacións, narracións sobre 
temas traballados utilizando 
conectores e vocabulario axeitado
.

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.
PLEB2.3 Fae presentacións breves 
e ensaiadas ben estructuradas, a 
poder ser con apoio visual, sobre 
temas traballados.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende con axuda da 
diferentes tipos de  textos adaptados
relativos a temas traballados



• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do
texto. 

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.
.

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë

UNIDADE  6: SURVIVAL

OBXECTIVOS

Falar sobre habilidades e qualidades persoais positivas.
Identificar diferentes tipos de textos.
Falar sobre accións e resultados.
Predecir o contido dunha entrevista a partir do  paragrafo introductor
Expresar reglas e dar consello.
Nunha conversa, dar e pedir instruccións.
Escribir un blog dando consellos.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• Verbos e nomes 
relacionados coa 
supervivencia

Condicional 1:
will/won´t
must ,should

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 
básicas ,emitidas cara a cara ou  
gravadas sobre temas referidos 
ao ámbito persoal público 
familiares e educativos

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 
idade,que se refiran aos ámbitos 
perdoal e educativo semore que se 
fale pausadamente e con claridade.

CL
CSC
CSIE
CD
CAA

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible

B2.3 Producir textos monolóxicos 

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.



que aborden descripcións, 
explicacións, narracións sobre 
temas traballados utilizando 
conectores e vocabulario axeitado
.

PLEB2.3 Fae presentacións breves 
e ensaiadas ben estructuradas, a 
poder ser con apoio visual, sobre 
temas traballados.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende con axuda da 
diferentes tipos de  textos adaptados
relativos a temas traballados

• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do
texto. 

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 
• PLEB4.2Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.
.

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë

UNIDADE  7: MUSIC

OBXECTIVOS

Falar sobre o seus gustos musicais
Entender a letra dunha canción
Falar sobre plans e predicións
Nun texto oral aprender a tomar notas para favorecer a comprensión  das ideas máis importantes.
Arranxar plas de futuro.
Nunha conversa ofrecers axuda.
Escribir unha reseña dunha canción

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• Tipos de música e 
instrumentos
• Adxectivos: cualidades 

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 

CL
CSC
CCE



dunha estrela da música

Expresión do futuro:
be going to
 will
present continuous

Imperatives

básicas ,emitidas cara a cara ou  
gravadas sobre temas referidos 
ao ámbito persoal público 
familiares e educativos

idade,que se refiran aos ámbitos 
persoal e educativo sempre que se 
fale pausadamente e con claridade.

CD
CAA
CSIE

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible

B2.3 Producir textos monolóxicos 
que aborden descripcións, 
explicacións, narracións sobre 
temas traballados utilizando 
conectores e vocabulario axeitado
.

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.
PLEB2.3 Fae presentacións breves 
e ensaiadas ben estructuradas, a 
poder ser con apoio visual, sobre 
temas traballados.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende con axuda da 
diferentes tipos de  textos adaptados
relativos a temas traballados

• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do
texto. 

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 
• PLEB4.2Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.
.

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë



UNIDADE  8: SCARY

OBXECTIVOS
Expresar sentimento e estado de ánimo.
Identificar a idea principal dun texto escrito.
Falar sobre experiencias.
Nun texto oral ser quen de entender información específica.
Manter unha conversa sobre unha lesión.
Escribir un email describindo un accidente.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• Sentimentos
• Tipos de lesións e 
verbos asociados

Present Perfect:affirm, 
neg, questions.

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 
básicas ,emitidas cara a cara ou  
gravadas sobre temas referidos 
ao ámbito persoal público 
familiares e educativos

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 
idade,que se refiran aos ámbitos 
perdoal e educativo semore que se 
fale pausadamente e con claridade.

CL
CCE
CD
CAA

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible

B2.3 Producir textos monolóxicos 
que aborden descripcións, 
explicacións, narracións sobre 
temas traballados utilizando 
conectores e vocabulario axeitado
.

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.
PLEB2.3 Fae presentacións breves 
e ensaiadas ben estructuradas, a 
poder ser con apoio visual, sobre 
temas traballados.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende con axuda da 
diferentes tipos de  textos adaptados
relativos a temas traballados

• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do
texto. 

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 
• PLEB4.2Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas



adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.
.

propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë

UNIDADE  9: SUMMER

OBXECTIVOS
Falar sobre as vacacións
Entender el proópito de diferentes textos.
Facer preguntas para recabar información
Expresar opinión con respecto al tipo de cursos que interesa a distintos alumnos
Definir persoas e lugares
Nunha conversa intercambiar información persoal.
Escribir un email decribindo as vacacións de verano.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
• Vacacións: Actividades 
e lugares
• Adxectivos de 
persoalidade

Pronomes Indefinidos
Pronomes Relativos

• B1Comprender o sentido global 
e as informacións específicas 
máis relevantes de mensaxes 
orais sinxelas e moi 
básicas ,emitidas cara a cara ou  
gravadas sobre temas referidos 
ao ámbito persoal público 
familiares e educativos

• PLEB1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
relevante de textos orais breves 
sobre temas habituais para a súa 
idade,que se refiran aos ámbitos 
perdoal e educativo semore que se 
fale pausadamente e con claridade.

CL
CSC
CCE
CD
CAA

B2.1 Interactuar de xeito sinxelo 
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
moi básicas relativas aos temas 
traballados.

B2.2 Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible

B2.3 Producir textos monolóxicos 
que aborden descripcións, 
explicacións, narracións sobre 
temas traballados utilizando 
conectores e vocabulario axeitado
.

PLEB2.1 Participa en conversacións 
informáis cara a cara cunha 
pronuncia comprensible 
empregando as convencións propias
do proceso comunicativo
PLEB2.2  Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas.
PLEB2.3 Fae presentacións breves 
e ensaiadas ben estructuradas, a 
poder ser con apoio visual, sobre 
temas traballados.

• B3. Utilizar diferentes estratexias
de lectura para comprender a 
información máis importante e 
detalles específicos dun texto 
escrito

• PLEB3. Comprende con axuda da 
diferentes tipos de  textos adaptados
relativos a temas traballados

• B4.Producir textos curtos a partir
de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada, e 
cun formato preestablecido, 
amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do

PLEB4.1Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias do seu nivel. 



texto. • PLEB4.2Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados

•  B5. Recoñecer e utilizar as 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, con 
corrección suficiente para o seu 
nivel escolar. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión
e produción de textos orais e 
escritos os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións 
sociais.
.

• PLEB5. 1.Identifica sons e grafías 
de fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas,  e iníciase no
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
 PLEB5.2. Utiliza adecuadamente as
convencións orais e escritas básicas
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que 
poidan existir.
PLEB5.3 Valora positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingë



3.2.     PROGRAMACIÓN 4º ESO  

A presente  programación  e  temporalización  representan  un  modelo  de  secuencia  temporal  de
aprendizaxe para unhas 92 horas   nos cuatro cursos da ESO. Isto nos permite dispor de sesións
extras en cada avaliación en previsión de saidas escolares , probas, ou calquera outro imprevisto.

 As  unidades didácticas  repartense en tres avaliacións:

1ª avaliación – 30 Nov-1  Decembro : Starter Unit, Unit 1, Unit 2, Unit3

30 horas de clase reais. Tendo en conta as sesións adicadas a presentación ,avaliación
diagnóstica,  e probas de avaliación = 6/7 sesións por unidade

2ª avaliación- 1 / 2 marzo : Unit 4,Unit 5,Unit 6

30 horas de clase reais, menos 3 de probas de avaliación =  6/7 sesións por unidade

3  3ª  avaliación    – 5  /  7  xuño: Unit7,  Unit  8,  Unit  9 avaliaciª  avaliación parcial  –  5-7
xuño :Unit 7,Unit 8, Unit 9 

32 horas de clase reais , menos  probas avaliación  = 7 sesións para cada unidade probas de
avaliación.

STARTER UNIT

OBXECTIVOS
Formular y responder a preguntas el uso de internet y redes sociales
Escuchar una conversación sobre tecnología digital.
Comparar diferentes tipos de tecnologia digital.
Conversar sobre  hábitos y tiempo libre. 
Comparar hábitos en el pasado y el presente. 
Confirmar información sobre personals

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario y verbos 
relacionados con redes 
sociales y tecnología.
- Present Tenses
- Formulación de 
preguntas
-Question Tags
- Used to

• B1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes en textos
orais breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados.
 • B1.2. Comprender   o esencial   
en   conversas sinxela relativas a 
situacións de comunicación 
básicas dos ámbitos persoais e 
profesionais

 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información máis 
salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet. • PLEB1.3. 
Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre 
os temas traballados

CD
CSC
CAA
CL
CSIE

• B2.1. Pronunciar de xeito claro e
compresible
• B2.2. Interactuar de xeito sinxelo
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulasbásicas. B2.3. Dar e 
obter información sobre datos 
básicos persoais,opinión, plans e 
prediccións

• PLEB2. 1Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito
. • PLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
 • PLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . • 



PLEB2.3. Participa en conversas 
informais 

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura, identificando a 
información máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 
coñecidas
 • B3.2. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves, sinxelos e ben 
estruturados,.

• PLEB3.1.  Comprende textos 
adaptados relativos a temas 
traballados.
 • PLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura sinxela
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

 B4.1. Aplicar estratexias básicas 
para producir textos a partir de 
modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• PLEB41. Elabora textos sinxelo de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.

B5.1 Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
de uso máis básico, recoñecendo 
o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. .  B5.2. Utilizar
para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais 
e convencións sociais.

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais 
que poidan existir.

UNIDADE 1:LOST AND FOUND

OBXECTIVOS:
Ser capaz de ralatar unna anécdota y contar un cuento
Comprender la secuencia de acontecimientos en un texto escrito.
Formular diferentes tipos de preguntas sobre el pasado.
Identidicar el contexto de un diálogo.
Ser capaz de describir objetos.
Escribir una blog post describiendo una experiencia personal y utilizando conectores de tiempo

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

-Vocabulario sobre 
recuerdos
--Sufijos (Adverbios)
Subject/object questions
-Vocabulario para 
describir objetos
-Past Continuous,Past 
simple, Past Perfect

• B1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes en textos
orais breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados.
 • B1.2. Comprender   o esencial   
en   conversas sinxela relativas a 
situacións de comunicación 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información máis 
salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais 

CD
CSC
CAA
CL
CSIE



-Conectores de tiempo básicas dos ámbitos persoais e 
profesionais

 

ou de internet. • PLEB1.3. 
Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre 
os temas traballados

• B2.1. Pronunciar de xeito claro e
compresible
• B2.2. Interactuar de xeito sinxelo
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulasbásicas. B2.3. Dar e 
obter información sobre datos 
básicos persoais,opinión, plans e 
prediccións

• PLEB2. 1Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito
. • PLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
 • PLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . • 
PLEB2.3. Participa en conversas 
informais 

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura, identificando a 
información máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 
coñecidas
 • B3.2. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves, moi sinxelos e ben 
estruturados,.

• PLEB3.1.  Comprende textos 
adaptados relativos a temas 
traballados.
 • PLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura sinxela
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

 B4.1. Aplicar estratexias básicas 
para producir textos a partir de 
modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• PLEB41. Elabora textos sinxelo de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.

B5.1 Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
de uso máis básico, recoñecendo 
o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. .  B5.2. Utilizar
para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais 
e convencións sociais.

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas 
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
• PLEB5.2. Utiliza adecuadamente  
as  convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito, 
e amosa respecto polas diferenzas 
culturais que poidan existir.



UNIDADE 2: CHOICES

OBXECTIVOS:
Falar sobre decisións, debilidades e fortalezas.
Predecir las ideas principales de un texto por medio del título e imágenes.
Entender ila idea principal de tres conversaciones.
Falar sobre logros ou obxectivos ainda non logrados
Utilizar frases hechas para hilar conversacións.
Elaborar unha enquisa. Contrastar a opinión da xente
Presentar por escrito os resultados dunha enquisa

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario: toma de 
decisións, 
debilidades,fortalezas.De
senvolvemento  persoal.
Sufixos (Adxetivos)
Present Perfect Simple.
For/Since

• B1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes en textos
orais breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados.
 • B1.2. Comprender   o esencial   
en   conversas sinxela relativas a 
situacións de comunicación 
básicas dos ámbitos persoais e 
profesionais

 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información máis 
salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet. • PLEB1.3. 
Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre 
os temas traballados

CD
CSC
CAA
CL
CSIE

• B2.1. Pronunciar de xeito claro e
compresible
• B2.2. Interactuar de xeito sinxelo
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulasbásicas. B2.3. Dar e 
obter información sobre datos 
básicos persoais,opinión, plans e 
prediccións

• PLEB2. 1Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito
. • PLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
 • PLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . • 
PLEB2.3. Participa en conversas 
informais 

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura, identificando a 
información máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 
coñecidas
 • B3.2. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves, moi sinxelos e ben 
estruturados,.

• PLEB3.1.  Comprende textos 
adaptados relativos a temas 
traballados.
 • PLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura sinxela
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

 B4.1. Aplicar estratexias básicas 
para producir textos a partir de 
modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• PLEB41. Elabora textos sinxelo de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.



B5.1 Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
de uso máis básico, recoñecendo 
o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. .  B5.2. Utilizar
para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais 
e convencións sociais.

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais 
que poidan existir.

UNIDADE 3: WHAT´S IT WORTH?

OBXECTIVOS:
Falar sobre hábitos de consumo,dinero e marketing.
Inferir actitudes a partir da información lida nunha entrevista escrita.
Falar sobre a tenda preferida.
Facer uso de axudas visuais para entender un texto oral.
Falar de plans e prediccións.
Facer unha presentación. Ser quen de mostrar émfasis.
Escribir un texto describindo e recomendando un obxeto .

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:diñeiro,tenda
s,marketing.
Nomes compostos.
Artículo Determinado.
Zero Article
Formas de Futuro
Conjunctions:not 
only....but 
also,both...and,as well
as

• B1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes en textos
orais breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados.
 • B1.2. Comprender   o esencial   
en   conversas sinxela relativas a 
situacións de comunicación 
básicas dos ámbitos persoais e 
profesionais

 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información máis 
salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet. • PLEB1.3. 
Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre 
os temas traballados

CD
CSC
CAA
CL
CSIE

• B2.1. Pronunciar de xeito claro e
compresible
• B2.2. Interactuar de xeito sinxelo
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulasbásicas. B2.3. Dar e 
obter información sobre datos 
básicos persoais,opinión, plans e 
prediccións

• PLEB2. 1Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito
. • PLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
 • PLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . • 
PLEB2.3. Participa en conversas 
informais 

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura, identificando a 
información máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 

• PLEB3.1.  Comprende textos 
adaptados relativos a temas 
traballados.
 • PLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 



coñecidas
 • B3.2. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves, moi sinxelos e ben 
estruturados,.

básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura sinxela
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

 B4.1. Aplicar estratexias básicas 
para producir textos a partir de 
modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• PLEB41. Elabora textos sinxelo de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.

B5.1 Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
de uso máis básico, recoñecendo 
o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. .  B5.2. Utilizar
para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais 
e convencións sociais.

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais .

UNIDADE 4: FEELINGS

OBXECTIVOS
Falar sobre sentimentos y emociones
Dintinguir entre feitos e opinións nun texto escrito
Expresar posibilidad ,certeza,obligación e habilidades
Comprender o estado anímico e o propósito dos hablantes nun texto oral.
Expresar comprensión e apoio.
Escribir un post dando consexo.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario : sentimentos
e emocións
música,estado de ánimo 
e saúde
can-could-be able to
must ,have to
should
may-might

• B1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes en textos
orais breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados.
 • B1.2. Comprender   o esencial   
en   conversas sinxela relativas a 
situacións de comunicación 
básicas dos ámbitos persoais e 
profesionais

 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información máis 
salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet. • PLEB1.3. 
Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre 
os temas traballados

CD
CSC
CAA
CL
CSIE

• B2.1. Pronunciar de xeito claro e
comprensible

• PLEB2. 1Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un guión 



• B2.2. Interactuar de xeito sinxelo
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulasbásicas. B2.3. Dar e 
obter información sobre datos 
básicos persoais,sentimentos, 
opinións.

escrito
. • PLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
 • PLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . • 
PLEB2.3. Participa en conversas 
informais nas que expresa e xustifica
sentimentos.

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura, identificando a 
información máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 
coñecidas
 • B3.2. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves, moi sinxelos e ben 
estruturados, procedentes de 
distintas fontes.
B3.·Comprende a intención de 
comunicación do autor.

• PLEB3.1.  Comprende textos 
adaptados relativos a temas 
traballados.
 • PLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura sinxela
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

 B4.1. Aplicar estratexias básicas 
para producir textos a partir de 
modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• PLEB41. Elabora textos sinxelo de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.

B5.1 Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
de uso máis básico, recoñecendo 
o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. .  B5.2. Utilizar
para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais 
e convencións sociais.

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais 
que poidan existir.

UNIDADE 5: DISCOVERY

OBXECTIVOS
Falar sobre descubrimentos e inventos, sobre a vida e o universo.
Nun texto escrito predecir significados a partir do contexto .
Falar das aspiracións persoais,
Nun texto oral ser quen de predecir o contido.
Falar sobre situacións posibles ou hipotéticas.
Nuhna conversa, expresar opinión  de diferentes xeitos.
Expresar opinión por escrito sobre un tema de manera estructurada



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
Descubrimientos e 
inventos
Vida e Universo
Sufijos nominales
Gerundios e infinitivos
Condicionales

• B1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes en textos
orais breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados.
 • B1.2. Comprender   o esencial   
en   conversas sinxela relativas a 
situacións de comunicación 
básicas dos ámbitos persoais e 
profesionais

 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información máis 
salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet. 
• PLEB1.3. Comprende a 
información esencial en conversas 
breves esinxelas nas que participa, 
que traten sobre os temas 
traballados.

CD
CSC
CAA
CL
CSIE
CMCT

• B2.1. Pronunciar de xeito claro e
compresible
• B2.2. Interactuar de xeito sinxelo
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulasbásicas. B2.3. Dar e 
obter información sobre datos 
básicos persoais,opinión, plans e 
hipótesis

• PLEB2. 1Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito
 • PLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
 • PLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . • 
PLEB2.3. Participa en conversas 
informais 

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura, identificando a 
información máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 
coñecidas
• B3.2. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves,  sinxelos e ben 
estruturados,.

• PLEB3.1.  Comprende textos 
adaptados relativos a temas 
traballados.
 • PLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura sinxela
 • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

 B4.1. Aplicar estratexias básicas 
para producir textos a partir de 
modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• PLEB41. Elabora textos sinxelo de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información e 
expresar opinión.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.

B5.1 Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso máis básico, recoñecendo o seu 
significado evidente, e pronunciar e 
entoar con razoable 
comprensibilidade. 
 B5.2. Utilizar para a comprensión e 
produción de textos orais e escritos 
os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relacións interpersoais e convencións 
sociais.

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas 
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no uso 
de patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e 
frases.
 • PLEB5.2. Utiliza adecuadamente  as  
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa 
respecto polas diferenzas culturais.



UNIDADE 6: ABOUT ME

OBXECTIVOS
Falar sobre diferentes tipos de persoalidade e experiencias
Interpretar as ideas duhna poesía.
Deducir reglas gramaticales a partir de exemplos dun texto escrito.
Describir persoas,lugares e cosas.
Responder a preguntas nunha entrevista utilizando expresións de recheo.
Escribir unha carta formal para presentarse e pedir información

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario: nomes e 
adxectivos que describen
a persoaidade

Pronomes reflexivos
Pronomes relativos

Linkers:but,because, so, 
sothat

• B1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes en textos
orais breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados.
 • B1.2. Comprender   o esencial   
en   conversas sinxela relativas a 
situacións de comunicación 
básicas dos ámbitos persoais e 
profesionais

 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información máis 
salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet. • PLEB1.3. 
Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre 
os temas traballados.

CD
CSC
CAA
CL
CSIE
CC

• B2.1. Pronunciar de xeito claro e
compresible
• B2.2. Interactuar de xeito sinxelo
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulasbásicas. B2.3. Dar e 
obter información sobre datos 
básicos persoais,opinión, plans e 
prediccións

• PLEB2. 1Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito
. • PLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
 • PLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . • 
PLEB2.3. Participa en conversas 
informais .

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura, identificando a 
información máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 
coñecidas
 • B3.2. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves, moi sinxelos e ben 
estruturados,.

• PLEB3.1.  Comprende textos 
adaptados relativos a temas 
traballados.
 • PLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura sinxela
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

 B4.1. Aplicar estratexias básicas 
para producir textos a partir de 
modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• PLEB41. Elabora textos sinxelo de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.

B5.1 Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas 



de uso máis básico, recoñecendo 
o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. .  B5.2. Utilizar
para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais 
e convencións sociais.

básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
• PLEB5.2. Utiliza adecuadamente  
as  convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito, 
e amosa respecto polas diferenzas 
culturais que poidan existir.

UNIDADE 7: ON THE STREETS

OBXECTIVOS
Describir o seu barrio e propor melloras
Identidicar dous tipos diferentes de textos online.
Expresión da cantidade
Predecir información dun texto oral.
Falar de lugares históricos.
Falar de acontecementos e datos relativos a descubrimentos utilizando a pasiva
Describir e comparar dúas fotos.
Escribir un texto para un folleto turistíco

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario:
•Rasgos distintivos das 
cidades. Tipos de 
edificios.Arqueloxía
• Comparativos e 
superlativos.
•Cuantificadores
•Pasiva:Presente,Pasad
o e futuro
• Preposicións e 
Adverbios de Lugar.

• B1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes en textos
orais breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados.
 • B1.2. Comprender   o esencial   
en   conversas sinxela relativas a 
situacións de comunicación 
básicas dos ámbitos persoais e 
profesionais

 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información máis 
salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet. • PLEB1.3. 
Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre 
os temas traballados

CD
CSC
CAA
CL
CSIE
CCEC

• B2.1. Pronunciar de xeito claro e
compresible
• B2.2. Interactuar de xeito sinxelo
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulasbásicas.
 B2.3. Dar e obter información 
sobre datos básicos 
persoais,opinión, plans e 
prediccións

• PLEB2. 1Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito
. • PLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
 • PLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . • 
PLEB2.3. Participa en conversas 
informais 

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura, identificando a 
información máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 

• PLEB3.1.  Comprende textos 
adaptados relativos a temas 
traballados.
 • PLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 



coñecidas
 • B3.2. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves,  sinxelos e ben 
estruturados,.

básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura sinxela
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

 B4.1. Aplicar estratexias básicas 
para producir textos a partir de 
modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• PLEB41. Elabora textos sinxelo de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.

B5.1 Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
de uso máis básico, recoñecendo 
o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. .  B5.2. Utilizar
para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais 
e convencións sociais.

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais 
que poidan existir.Calora a súa 
experiencia plurulingüe.

UNIDADE 8: THE LAW

OBXECTIVOS:
Falar sobre delitos e penas.
Leer un blogpost sobre una serie de detectives
Ser quen de distinguir e utilizar o estilo directo e indirecto.
Identificar a información esencial nun programa de noticias pola radio.
Nunha conversa confirmar información , pedir disculpas e dar explicacións.
Escribir un texto argumentativo

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.
CLAVE 

Vocabulario: 
•Delitos y delincuentes.
• Reporting Verbs
• Prefijos Negativos
• Estilo Indirecto: 
Enunciados
Preguntas
Ordenes
Peticiones
Sugerencias

• B1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes en textos
orais breves ou de lonxitude 
media e ben estruturados.
 • B1.2. Comprender   o esencial   
en   conversas sinxela relativas a 
situacións de comunicación 
básicas dos ámbitos persoais e 
profesionais

 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información máis 
salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet. • PLEB1.3. 
Comprende a información esencial 
en conversas breves e moi sinxelas 
nas que participa, que traten sobre 
os temas traballados

CD
CSC
CAA
CL
CSIE



• B2.1. Pronunciar de xeito claro e
compresible
• B2.2. Interactuar de xeito sinxelo
en intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulasbásicas. B2.3. Dar e 
obter información sobre datos 
básicos persoais,opinión, plans e 
prediccións

• PLEB2. 1Fai presentacións breves 
e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito
. • PLEB2.2Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
 • PLEB2. 3 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . • 
PLEB2.3. Participa en conversas 
informais 

• B3.1. Utilizar estratexias de 
lectura, identificando a 
información máis importante e 
deducindo o significado de 
palabras e expresións non 
coñecidas
 • B3.2. Comprender información 
relevante e previsible en textos 
breves, moi sinxelos e ben 
estruturados,.

• PLEB3.1.  Comprende textos 
adaptados relativos a temas 
traballados.
 • PLEB3.2. Comprende avisos, 
obrigas, prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, referidas a 
necesidades inmediatas, de 
estrutura sinxela
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

 B4.1. Aplicar estratexias básicas 
para producir textos a partir de 
modelos moi estruturados e con 
axuda previa na aula. 

• PLEB41. Elabora textos sinxelo de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.

B5.1 Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación
de uso máis básico, recoñecendo 
o seu significado evidente, e 
pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade. .  B5.2. Utilizar
para a comprensión e produción 
de textos orais e escritos os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións interpersoais 
e convencións sociais.

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais 
que poidan existir.

UNIDADE 9: CROSSROADS

OBXECTIVOS:
Repasar o vocabulario das unidades 1-8
Facer e responder preguntas nun quiz.
Repasar as destrezas de lectura comprensiva practicadas ao longo do curso.
Repasar as destrezas de comprensión dun texto oral practicadas ao longo do curso.
Facer e responder a preguntas utilizand fiferntes tempos verbais.
Repasar diferentes estructuras gramaticais vistas ao longo do curso.
Practicar dialogos situacionais con apoio de pequenas notas.
Encher un CV online



        3.3 PROGRAMACIÓN   SEGUNDO DE BACHARELATO  

Por término medio, cada unidade (seis) necesita un mínimo de 12-14 sesiones de 50 minutos 

i  1ª Avaliación :   28 Noviembre . Starter , Unit 1, Unit 2
1  a avaliacón   – 28 Novembro : Starter Unit, Unit 1, Unit 2, 
30 horas de clase reais que inclúen as sesións adicadas a presentación ,avaliación diagnóstica, starter unit,
controis e probas de avaliación = 12/13 sesións por unidade

2ª avaliación- 27 febreiro : Unit 3,Unit 4.

30 horas de clase reais, menos 3 de probas de avaliación =  13 sesións por unidade

3ª avaliación – 23 ou 25 maio :Unit 5,Unit 6, 

26  horas de clase reais , menos  probas avaliación, semana cultural  = 12  sesións por unidade

UNIDADE1 :STUDY SUCCESS

OBXECTIVOS:

Falar de distintos xeitos de aprender

Comprender a información esencial dun texto sobre técnicas de estudio.

Expresar habilidad,  especulación, permiso, probabilidad, obligación, distintos grados de certeza, consejo en
presente, pasado y futuro.

Nun texto oral , ser quen de identificar as ideas principais e a información mais relevantes

Describir unha foto prestando atención á localización e posición de persoas e obxectos.

Escribir unha carta formal

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C. CLA

• Vocabulario: 
relacionado  co  proceso
de aprendizaxe  e  a  vida
escolar.
Collocations
Advise/advice

•Modal Verbs
•Modal Perfects
had better
be  bound  to,  be  likely
to, be about to.

Sequencers: First of all,
Furthermore,  In
addition, Moreover,...

• B1.1.B1.4. Comprender o 
esencial de conversas ou debates
sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos idiomáticos e 
extraer información específica 
relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos 
textos.
 B1.2. Comprender as ideas 
principais e as específicas máis 
relevantes de textos gravados ou 
audiovisuais emitidos en lingua 
estándar, con claridade na fala, e 
sen condicións externas que 
dificulten a comprensión. 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información esencial de 
textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet en 
lenguaxe standard e a velocidade 
normal
 • PLEB1.3. Comprende a 
información esencial en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou de seu interés.

CSC
CAA
CL

B2.2. Mostrar a fluidez necesaria 
para manter a comunicación e 
garantir o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que 
poida haber algunhas pausas, 

• PLEB2. 1Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
. • PLEB2.2 Participa con soltura en 
conversacións informáis nas que é 



para buscar palabras e 
vacilacións na expresión da 
algunhas ideas máis complexas. 
B2.5. Planificar e articular o texto 
oral segundo a función ou as 
funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das
funcións segundo os seus 
matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar a 
información, deixando claro o que
se considera importante.
 B2.7. Xestionar a interacción de 
maneira eficaz en situacións 
habituais, respectando e tomando
a quenda de palabra. 

quen de relatar experiencias, 
describir feitos, expresar emoción e 
opinión.
 • PLEB2. 3   Participa en conversas 
formais: entrevistas, petición de 
información, resolución de 
problemas.
PLEB2.4 Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión 
escritoinformais 

PLEB 2.5 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . •

B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura como a 
identificación da intención 
comunicativa, a anticipación de 
información a partir dos 
elementos textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de regras 
de formación de palabras para 
inferir significados e a 
organización da información e o 
tipo de texto.
B3.3. Seguir instrucións de certa 
complexidade e extensión tanto 
de ámbito público como do propio
da especialidade, ainda que sexa 
necesario apoiarse para a 
comprensión en soportes visuais. 

• PLEB3.1.  Comprende información 
relevate e detallada en  textos de 
diferente tipoloxía : instruccións, 
anuncios, correspondencia 
persoal ,notas, noticias, textos 
literarios sobre temas concretos e 
abstractos  relativos a temas 
persoais ou académicos..
 • PLEB3.2. Comprende a intención  
e opinións implícitas en noticias ou 
artigos que tratan temas de 
actualidade.
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

B4.1. Utilizar estratexias que 
faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluido, evitando o uso de
palabras ou estructuras das que 
non se estea seguro e seguindo 
adecuadamente o proceso de 
escritura: planificación do texto, 
selección das ideas pertinentes 
ao propósito comunicativo, 
presentación das ideas segundo 
o tipo de texto, organización 
adecuada en parágrafos, e 
revisión da coherencia, a 
cohesión, a ortografía, a 
puntuación e as concordancias. 
B4.2. Coñecer seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estructurados e de 
certa lonxitude; integrando de 
maneira apropiada información 
relevante procendente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo para adaptar o 
texto ao destinatario e a un 

• PLEB41. Elabora textos  de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
detallado con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.



contexto específico. 
B4.4. Planificar e articular o texto 
escrito segundo a función ou 
funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das
devanditas funcións, deixando 
claro o que se considera 
importante, ou os contrastes ou 
as digresións con respecto ao 
tema principal. B4.5. Elaborar 
resumos e notas recapitulativas, 
con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal 

B5.1. Discriminar e reproducir 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e da entonación de uso 
comun e mási específicos 
axustándose debidamente a 
algunha variedade estándar da 
lingua e seleccionalos en función 
das propias intencións 
comunicativas. 
B5.2. Axustarse con consistencia 
aos patróns ortográficos, de 
puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de caracter máis
especifico.
 B5.3. Distinguir a función ou as 
funcións comunicativas principais 
e secundarias do texto, como 
implicacións fácilmente 
discernibles, e apreciar as 
diferenzas de significación de 
distintos expoñentes destas, asi 
como distinguir os significados e 
os propósitos xerais. B5.4. 
Integrar na propia competencia 
intercultural, para producir textos 
orais e escritos ben axustados ao 
contexto específico, os aspectos 
socioculurais e sociolinguísticos 
máis relevantes da lingua e 
culturas máis relativos costumes, 
usos, actitudes e valores. 
B5.5. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico oral e 
escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e máis
especializado segundo os 
proprios intereses e as 
necesidades no ambiente 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesioanal, así como 
un reducido repertorio de 
palabras e expresións. 

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais 
que poidan existir.e valora as 
competencias que posúe como 
persoa pluriligüe

 UNIDADE 2 :THAT´S A BRILLIANT IDEA!



OBXECTIVOS:

Falar sobre distintos inventos

Comprender a información esencial e detallada dun texto sobre o Origami  Saber resumilo.

Describir procesos.

Nun texto oral , ser quen de obter o máximo de información na primeira escoita.

Facer unha presentación

Escribir un texto de opinión

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C. CLA

• Vocabulario: 
relacionado con inventos.
Adxectivos  que  os
describen
Phrasal Verbs with take
fit

• A Pasiva:
Verbos  con  dos
obxectos
Impersoaiso causativo

•  Connectors: Purpose,
Cause

• B1.1.B1.4. Comprender o 
esencial de conversas ou debates
sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos idiomáticos e 
extraer información específica 
relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos 
textos.
 B1.2. Comprender as ideas 
principais e as específicas máis 
relevantes de textos gravados ou 
audiovisuais emitidos en lingua 
estándar, con claridade na fala, e 
sen condicións externas que 
dificulten a comprensión. 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información esencial de 
textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet en 
lenguaxe standard e a velocidade 
normal
 • PLEB1.3. Comprende a 
información esencial en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou de seu interés.

CSC
CAA
CL

B2.2. Mostrar 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 da 
algunhas ideas máis complexas. 
B2.5. Planificar e articular o texto 
oral segundo a función ou as 
funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das
funcións segundo os seus 
matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar a 
información, deixando claro o que
se considera importante.
 B2.7. Xestionar a interacción de 
maneira eficaz en situacións 
habituais, respectando e tomando
a quenda de palabra. 

• PLEB2. 1Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
. • PLEB2.2 Participa con soltura en 
conversacións informáis nas que é 
quen de relatar experiencias, 
describir feitos, expresar emoción e 
opinión.
 • PLEB2. 3   Participa en conversas 
formais: entrevistas, petición de 
información, resolución de 
problemas.
PLEB2.4 Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión 
escritoinformais 

PLEB 2.5 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . •

B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura como a 
identificación da intención 
comunicativa, a anticipación de 

• PLEB3.1.  Comprende información 
relevate e detallada en  textos de 
diferente tipoloxía : instruccións, 
anuncios, correspondencia 



información a partir dos 
elementos textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de regras 
de formación de palabras para 
inferir significados e a 
organización da información e o 
tipo de texto.
B3.3. Seguir instrucións de certa 
complexidade e extensión tanto 
de ámbito público como do propio
da especialidade, ainda que sexa 
necesario apoiarse para a 
comprensión en soportes visuais. 

persoal ,notas, noticias, textos 
literarios sobre temas concretos e 
abstractos  relativos a temas 
persoais ou académicos..
 • PLEB3.2. Comprende a intención  
e opinións implícitas en noticias ou 
artigos que tratan temas de 
actualidade.
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

B4.1. Utilizar estratexias que 
faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluido, evitando o uso de
palabras ou estructuras das que 
non se estea seguro e seguindo 
adecuadamente o proceso de 
escritura: planificación do texto, 
selección das ideas pertinentes 
ao propósito comunicativo, 
presentación das ideas segundo 
o tipo de texto, organización 
adecuada en parágrafos, e 
revisión da coherencia, a 
cohesión, a ortografía, a 
puntuación e as concordancias. 
B4.2. Coñecer seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estructurados e de 
certa lonxitude; integrando de 
maneira apropiada información 
relevante procendente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo para adaptar o 
texto ao destinatario e a un 
contexto específico. 
B4.4. Planificar e articular o texto 
escrito segundo a función ou 
funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das
devanditas funcións, deixando 
claro o que se considera 
importante, ou os contrastes ou 
as digresións con respecto ao 
tema principal. B4.5. Elaborar 
resumos e notas recapitulativas, 
con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal 

• PLEB41. Elabora textos  de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
detallado con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.

B5.1. Discriminar e reproducir 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e da entonación de uso 
comun e mási específicos 
axustándose debidamente a 
algunha variedade estándar da 
lingua e seleccionalos en función 
das propias intencións 

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas 
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. 
• PLEB5.2. Utiliza adecuadamente  



comunicativas. 
B5.2. Axustarse con consistencia 
aos patróns ortográficos, de 
puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de caracter máis
especifico.
 B5.3. Distinguir a función ou as 
funcións comunicativas principais 
e secundarias do texto, como 
implicacións fácilmente 
discernibles, e apreciar as 
diferenzas de significación de 
distintos expoñentes destas, asi 
como distinguir os significados e 
os propósitos xerais. B5.4. 
Integrar na propia competencia 
intercultural, para producir textos 
orais e escritos ben axustados ao 
contexto específico, os aspectos 
socioculurais e sociolinguísticos 
máis relevantes da lingua e 
culturas máis relativos costumes, 
usos, actitudes e valores. 
B5.5. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico oral e 
escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e máis
especializado segundo os 
proprios intereses e as 
necesidades no ambiente 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesioanal, así como 
un reducido repertorio de 
palabras e expresións. 

as  convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito, 
e amosa respecto polas diferenzas 
culturais que poidan existir.e valora 
as competencias que posúe como 
persoa pluriligüe

   

UNIDADE3 : AFFAIRS OF THE HEART

OBXECTIVOS:

Falar das relacións sentimentais.

Encher un cuestionario sobre relacións sentimentais

Comprender a información esenciae detallada dun texto sobre o tema .

Relatar unha conversa indicando matices

Nun texto oral sobre relacións  ser quen de identificar as ideas principais e a información mais relevantes

Dar consexo

Escribir sobre as ventaxas e desventaxas da vida en parella/ ter fillos .

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C. CLA

• Vocabulario: 
relacionado cas relacións
sentimentais
own
partner/couple/pair

•Estilo Indirecto

• B1.1.B1.4. Comprender o 
esencial de conversas ou debates
sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos idiomáticos e 
extraer información específica 
relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información esencial de 
textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet en 
lenguaxe standard e a velocidade 

CSC
CAA
CL



statements,  questions,
commands, requests.
Other reporting verbs

Contrast:  while,
whereas,  although,
despite,  in  spite  of  ,
however,  nevertheless,
on the one hand, ...

textos.
 B1.2. 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. 

normal
 • PLEB1.3. Comprende a 
información esencial en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou de seu interés.

B2.2. Mostrar 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 da 
algunhas ideas máis complexas. 
B2.5. Planificar e articular o texto 
oral segundo a función ou as 
funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das
funcións segundo os seus 
matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar a 
información, deixando claro o que
se considera importante.
 B2.7. Xestionar a interacción de 
maneira eficaz en situacións 
habituais, respectando e tomando
a quenda de palabra. 

• PLEB2. 1Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
. • PLEB2.2 Participa con soltura en 
conversacións informáis nas que é 
quen de relatar experiencias, 
describir feitos, expresar emoción e 
opinión.
 • PLEB2. 3   Participa en conversas 
formais: entrevistas, petición de 
información, resolución de 
problemas.
PLEB2.4 Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión 
escritoinformais 

PLEB 2.5 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . •

B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura como a 
identificación da intención 
comunicativa, a anticipación de 
información a partir dos 
elementos textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de regras 
de formación de palabras para 
inferir significados e a 
organización da información e o 
tipo de texto.
B3.3. Seguir instrucións de certa 
complexidade e extensión tanto 
de ámbito público como do propio
da especialidade, ainda que sexa 
necesario apoiarse para a 
comprensión en soportes visuais. 

• PLEB3.1.  Comprende información 
relevate e detallada en  textos de 
diferente tipoloxía : instruccións, 
anuncios, correspondencia 
persoal ,notas, noticias, textos 
literarios sobre temas concretos e 
abstractos  relativos a temas 
persoais ou académicos..
 • PLEB3.2. Comprende a intención  
e opinións implícitas en noticias ou 
artigos que tratan temas de 
actualidade.
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

B4.1. Utilizar estratexias que 
faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluido, evitando o uso de
palabras ou estructuras das que 
non se estea seguro e seguindo 
adecuadamente o proceso de 
escritura: planificación do texto, 
selección das ideas pertinentes 
ao propósito comunicativo, 

• PLEB41. Elabora textos  de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
detallado con información persoal 
básica e relativa aos temas 



presentación das ideas segundo 
o tipo de texto, organización 
adecuada en parágrafos, e 
revisión da coherencia, a 
cohesión, a ortografía, a 
puntuación e as concordancias. 
B4.2. Coñecer seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estructurados e de 
certa lonxitude; integrando de 
maneira apropiada información 
relevante procendente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo para adaptar o 
texto ao destinatario e a un 
contexto específico. 
B4.4. Planificar e articular o texto 
escrito segundo a función ou 
funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das
devanditas funcións, deixando 
claro o que se considera 
importante, ou os contrastes ou 
as digresións con respecto ao 
tema principal. B4.5. Elaborar 
resumos e notas recapitulativas, 
con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal 

traballados.

B5.1. Discriminar e reproducir 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e da entonación de uso 
comun e mási específicos 
axustándose debidamente a 
algunha variedade estándar da 
lingua e seleccionalos en función 
das propias intencións 
comunicativas. 
B5.2. Axustarse con consistencia 
aos patróns ortográficos, de 
puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de caracter máis
especifico.
 B5.3. Distinguir a función ou as 
funcións comunicativas principais 
e secundarias do texto, como 
implicacións fácilmente 
discernibles, e apreciar as 
diferenzas de significación de 
distintos expoñentes destas, asi 
como distinguir os significados e 
os propósitos xerais. B5.4. 
Integrar na propia competencia 
intercultural, para producir textos 
orais e escritos ben axustados ao 
contexto específico, os aspectos 
socioculurais e sociolinguísticos 
máis relevantes da lingua e 

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais 
que poidan existir.e valora as 
competencias que posúe como 
persoa pluriligüe



culturas máis relativos costumes, 
usos, actitudes e valores. 
B5.5. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico oral e 
escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e máis
especializado segundo os 
proprios intereses e as 
necesidades no ambiente 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesioanal, así como 
un reducido repertorio de 
palabras e expresións. 

 

UNIDADE 4 :SOUNDS GOOD!

OBXECTIVOS:

Falar sobre diferentes estilos musicales

Comprender a información esencial dun texto sobre El Sistema, u experimento musical en Venezuela.

Repasar e ampliar os usos do Xerundio e os infinitivos

Nun texto oral , ser quen de identificar as ideas principais e a información mais relevantes

Facer plans e suxerencias  e ser quen de reaccionar de distintos xeitos: positivo,negativo, 50/50

Escribir unha carta/email informal narrando unha experiencia.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C. CLA

• Vocabulario: 
relacionado co mundo da
música e os sonidos.

Phrasal Verbs with make
Aim
Be/get used to.

•Gerunds  and
infinitives.
Common  expressions
followed by gerund.

Sequencers:at  the
beginning,  next,  after
that, in the end,...

purpose:  so  that,  in
order to, to

• B1.1.B1.4. Comprender o 
esencial de conversas ou debates
sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos idiomáticos e 
extraer información específica 
relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos 
textos.
 B1.2. Comprender as ideas 
principais e as específicas máis 
relevantes de textos gravados ou 
audiovisuais emitidos en lingua 
estándar, con claridade na fala, e 
sen condicións externas que 
dificulten a comprensión. 

 

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información esencial de 
textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet en 
lenguaxe standard e a velocidade 
normal
 • PLEB1.3. Comprende a 
información esencial en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou de seu interés.

CSC
CAA
CL

B2.2. Mostrar a fluidez necesaria 
para manter a comunicación e 
garantir o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que 
poida haber algunhas pausas, 

• PLEB2. 1Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
. • PLEB2.2 Participa con soltura en 
conversacións informáis nas que é 
quen de relatar experiencias, 



para buscar palabras e 
vacilacións na expresión da 
algunhas ideas máis complexas. 
B2.5. Planificar e articular o texto 
oral segundo a función ou as 
funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das
funcións segundo os seus 
matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar a 
información, deixando claro o que
se considera importante.
 B2.7. Xestionar a interacción de 
maneira eficaz en situacións 
habituais, respectando e tomando
a quenda de palabra. 

describir feitos, expresar emoción e 
opinión.
 • PLEB2. 3   Participa en conversas 
formais: entrevistas, petición de 
información, resolución de 
problemas.
PLEB2.4 Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión 
escritoinformais 

PLEB 2.5 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . •

B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura como a 
identificación da intención 
comunicativa, a anticipación de 
información a partir dos 
elementos textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de regras 
de formación de palabras para 
inferir significados e a 
organización da información e o 
tipo de texto.
B3.3. Seguir instrucións de certa 
complexidade e extensión tanto 
de ámbito público como do propio
da especialidade, ainda que sexa 
necesario apoiarse para a 
comprensión en soportes visuais. 

• PLEB3.1.  Comprende información 
relevate e detallada en  textos de 
diferente tipoloxía : instruccións, 
anuncios, correspondencia 
persoal ,notas, noticias, textos 
literarios sobre temas concretos e 
abstractos  relativos a temas 
persoais ou académicos..
 • PLEB3.2. Comprende a intención  
e opinións implícitas en noticias ou 
artigos que tratan temas de 
actualidade.
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

B4.1. Utilizar estratexias que 
faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluido, evitando o uso de
palabras ou estructuras das que 
non se estea seguro e seguindo 
adecuadamente o proceso de 
escritura: planificación do texto, 
selección das ideas pertinentes 
ao propósito comunicativo, 
presentación das ideas segundo 
o tipo de texto, organización 
adecuada en parágrafos, e 
revisión da coherencia, a 
cohesión, a ortografía, a 
puntuación e as concordancias. 
B4.2. Coñecer seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estructurados e de 
certa lonxitude; integrando de 
maneira apropiada información 
relevante procendente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo para adaptar o 
texto ao destinatario e a un 

• PLEB41. Elabora textos  de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
detallado con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.



contexto específico. 
B4.4. Planificar e articular o texto 
escrito segundo a función ou 
funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das
devanditas funcións, deixando 
claro o que se considera 
importante, ou os contrastes ou 
as digresións con respecto ao 
tema principal. B4.5. Elaborar 
resumos e notas recapitulativas, 
con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal 

B5.1. Discriminar e reproducir 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e da entonación de uso 
comun e mási específicos 
axustándose debidamente a 
algunha variedade estándar da 
lingua e seleccionalos en función 
das propias intencións 
comunicativas. 
B5.2. Axustarse con consistencia 
aos patróns ortográficos, de 
puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de caracter máis
especifico.
 B5.3. Distinguir a función ou as 
funcións comunicativas principais 
e secundarias do texto, como 
implicacións fácilmente 
discernibles, e apreciar as 
diferenzas de significación de 
distintos expoñentes destas, asi 
como distinguir os significados e 
os propósitos xerais. B5.4. 
Integrar na propia competencia 
intercultural, para producir textos 
orais e escritos ben axustados ao 
contexto específico, os aspectos 
socioculurais e sociolinguísticos 
máis relevantes da lingua e 
culturas máis relativos costumes, 
usos, actitudes e valores. 
B5.5. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico oral e 
escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e máis
especializado segundo os 
proprios intereses e as 
necesidades no ambiente 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesioanal, así como 
un reducido repertorio de 
palabras e expresións. 

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais 
que poidan existir.e valora as 
competencias que posúe como 
persoa pluriligüe

   

UNIDADE 5  :GOOD JOB!

OBXECTIVOS:



Falar sobre o mundo do traballo

Comprender a información esencial  e detallada  dun texto sobre sobre cómo conseguir un empleo

Expresar hipótesis e desexo

Nun texto oral , ser quen de identificar as ideas principais e a información mais relevante. Utilizar as pregun-
tas para predecir o contido

Participar nunha entrevista de traballo

Escribir un CV e unha carta de motivatión.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C. CLA

• Vocabulario: 
relacionado  co  mundo
laboral
Skills
Apply
Skills and abilities
Adverbios de grao

•Conditionals I,II,III
Unless,  provided,  as
long as, providing

• I wish/ If only

• B1.1.B1.4. Comprender o 
esencial de conversas ou 
debates sobre temas educativos
ou profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos idiomáticos e
extraer información específica 
relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos 
textos.
 B1.2. Comprender as ideas 
principais e as específicas máis
relevantes de textos gravados 
ou audiovisuais emitidos en 
lingua estándar, con claridade 
na fala, e sen condicións 
externas que dificulten a 
comprensión. 

 

• PLEB1.1. Nas actividades de 
aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o 
sentido global e a información 
esencial de textos orais 
procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet en 
lenguaxe standard e a velocidade 
normal
 • PLEB1.3. Comprende a 
información esencial en debates e
conversas informais sobre temas 
habituais ou de seu interés.

CSC
CAA
CL

B2.2. Mostrar 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 da 
algunhas ideas máis 
complexas. 
B2.5. Planificar e articular o 
texto oral segundo a función ou
as funcións comunicativas 
principais e secundarias en 
cada caso, seleccionando os 
expoñentes das funcións 
segundo os seus matices de 
significación, e os patróns 
discursivos dos que se dispón 

• PLEB2. 1Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do 
inglés.
. • PLEB2.2 Participa con soltura 
en conversacións informáis nas 
que é quen de relatar 
experiencias, describir feitos, 
expresar emoción e opinión.
 • PLEB2. 3   Participa en 
conversas formais: entrevistas, 
petición de información, 
resolución de problemas.
PLEB2.4 Fai presentacións 
breves e ensaiadas, seguindo un 
guión escritoinformais 

PLEB 2.5 Utiliza de xeito 



para presentar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante.
 B2.7. Xestionar a interacción 
de maneira eficaz en situacións
habituais, respectando e 
tomando a quenda de palabra. 

espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . •

B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura como a 
identificación da intención 
comunicativa, a anticipación de
información a partir dos 
elementos textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de regras
de formación de palabras para 
inferir significados e a 
organización da información e 
o tipo de texto.
B3.3. Seguir instrucións de 
certa complexidade e extensión
tanto de ámbito público como 
do propio da especialidade, 
ainda que sexa necesario 
apoiarse para a comprensión en
soportes visuais. 

• PLEB3.1.  Comprende 
información relevate e detallada 
en  textos de diferente tipoloxía : 
instruccións, anuncios, 
correspondencia persoal ,notas, 
noticias, textos literarios sobre 
temas concretos e abstractos  
relativos a temas persoais ou 
académicos..
 • PLEB3.2. Comprende a 
intención  e opinións implícitas 
en noticias ou artigos que tratan 
temas de actualidade.
. • PLEB3.3 Entende información
específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia

B4.1. Utilizar estratexias que 
faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluido, evitando o uso
de palabras ou estructuras das 
que non se estea seguro e 
seguindo adecuadamente o 
proceso de escritura: 
planificación do texto, 
selección das ideas pertinentes 
ao propósito comunicativo, 
presentación das ideas segundo
o tipo de texto, organización 
adecuada en parágrafos, e 
revisión da coherencia, a 
cohesión, a ortografía, a 
puntuación e as concordancias.
B4.2. Coñecer seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estructurados e de 
certa lonxitude; integrando de 
maneira apropiada información
relevante procendente de 
fontes diversas, ou reaxustando
o rexistro ou o estilo para 

• PLEB41. Elabora textos  de 
diferente tipoloxías e en 
diferentes soportes a partir de 
modelos, empregando expresións 
e enunciados traballados 
previamente, para transmitir 
información.
PLEB2 • Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal básica e 
relativa aos temas traballados.



adaptar o texto ao destinatario 
e a un contexto específico. 
B4.4. Planificar e articular o 
texto escrito segundo a función
ou funcións comunicativas 
principais e secundarias en 
cada caso, seleccionando os 
expoñentes das devanditas 
funcións, deixando claro o que 
se considera importante, ou os 
contrastes ou as digresións con 
respecto ao tema principal. 
B4.5. Elaborar resumos e notas
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal 

B5.1. Discriminar e reproducir 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e da entonación de uso
comun e mási específicos 
axustándose debidamente a 
algunha variedade estándar da 
lingua e seleccionalos en 
función das propias intencións 
comunicativas. 
B5.2. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de puntuación e 
de formato de uso común, e 
algúns de caracter máis 
especifico.
 B5.3. Distinguir a función ou 
as funcións comunicativas 
principais e secundarias do 
texto, como implicacións 
fácilmente discernibles, e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes destas, asi como 
distinguir os significados e os 
propósitos xerais. B5.4. 
Integrar na propia competencia
intercultural, para producir 
textos orais e escritos ben 
axustados ao contexto 
específico, os aspectos 
socioculurais e 
sociolinguísticos máis 
relevantes da lingua e culturas 
máis relativos costumes, usos, 
actitudes e valores. 

• PLEB5.1. Produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e
estruturas  básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
e persevera no uso de patróns moi
básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. •
PLEB5.2. Utiliza adecuadamente 
as  convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo oral e 
escrito, e amosa respecto polas 
diferenzas culturais que poidan 
existir.e valora as competencias 
que posúe como persoa pluriligüe



B5.5. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral e escrito común e 
expresións e modismos de uso 
habitual, e máis especializado 
segundo os proprios intereses e
as necesidades no ambiente 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesioanal, así 
como un reducido repertorio de
palabras e expresións. 

   

UNIDADE 6  : A QUESTION OF SPORT

OBXECTIVOS:

Falar sobre distintos deportes

Comprender a información esencial dun texto sobre un novo deporte: o chessboxing

Definir pseroas, obxectos ou lugares.

Nun texto oral , ser quen de identificar as ideas principais e a información mais relevantes

Describir e comparar dúas ou máis fotos e expresar opnión sobre elas.

Escribir un resumo

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C. CLA

• Vocabulario: 
relacionado co mundo do
deporte.
Expresións con chance
Derivadas de Know

•oraciones  de  relativo:
definig, non defining

of which, of whom

• a orde de palabras na
oración

• B1.1.B1.4. Comprender o 
esencial de conversas ou 
debates sobre temas educativos 
ou profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos idiomáticos e 
extraer información específica 
relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos 
textos.
 B1.2. Comprender as ideas 
principais e as específicas máis 
relevantes de textos gravados ou 
audiovisuais emitidos en lingua 
estándar, con claridade na fala, e 
sen condicións externas que 
dificulten a comprensión.  

• PLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa.
 • PLEB1.2.  Comprende o sentido 
global e a información esencial de 
textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet en 
lenguaxe standard e a velocidade 
normal
 • PLEB1.3. Comprende a 
información esencial en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou de seu interés.

CSC
CAA
CL

B2.2. Mostrar 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 da 
algunhas ideas máis complexas. 
B2.5. Planificar e articular o texto 
oral segundo a función ou as 
funcións comunicativas principais
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes 
das funcións segundo os seus 

• PLEB2. 1Na maioría das 
actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso do inglés.
. • PLEB2.2 Participa con soltura en 
conversacións informáis nas que é 
quen de relatar experiencias, 
describir feitos, expresar emoción e 
opinión.
 • PLEB2. 3   Participa en conversas 
formais: entrevistas, petición de 
información, resolución de 
problemas.
PLEB2.4 Fai presentacións breves e
ensaiadas, seguindo un guión 



matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar a 
información, deixando claro o que
se considera importante.
 B2.7. Xestionar a interacción de 
maneira eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de palabra. 

escritoinformais 

PLEB 2.5 Utiliza de xeito 
espontáneo as formas de cortesía 
máis sinxelas e habituais . •

B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura como a 
identificación da intención 
comunicativa, a anticipación de 
información a partir dos 
elementos textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de regras 
de formación de palabras para 
inferir significados e a 
organización da información e o 
tipo de texto.
B3.3. Seguir instrucións de certa 
complexidade e extensión tanto 
de ámbito público como do propio
da especialidade, ainda que sexa
necesario apoiarse para a 
comprensión en soportes visuais.

• PLEB3.1.  Comprende información 
relevate e detallada en  textos de 
diferente tipoloxía : instruccións, 
anuncios, correspondencia 
persoal ,notas, noticias, textos 
literarios sobre temas concretos e 
abstractos  relativos a temas 
persoais ou académicos..
 • PLEB3.2. Comprende a intención  
e opinións implícitas en noticias ou 
artigos que tratan temas de 
actualidade.
. • PLEB3.3 Entende información 
específica esencial en páxinas web 
e outros materiais de referencia

B4.1. Utilizar estratexias que 
faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluido, evitando o uso 
de palabras ou estructuras das 
que non se estea seguro e 
seguindo adecuadamente o 
proceso de escritura: 
planificación do texto, selección 
das ideas pertinentes ao 
propósito comunicativo, 
presentación das ideas segundo 
o tipo de texto, organización 
adecuada en parágrafos, e 
revisión da coherencia, a 
cohesión, a ortografía, a 
puntuación e as concordancias. 
B4.2. Coñecer seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estructurados e de 
certa lonxitude; integrando de 
maneira apropiada información 
relevante procendente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo para adaptar o
texto ao destinatario e a un 
contexto específico. 
B4.4. Planificar e articular o texto 
escrito segundo a función ou 
funcións comunicativas principais
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes 
das devanditas funcións, 
deixando claro o que se 
considera importante, ou os 

• PLEB41. Elabora textos  de 
diferente tipoloxías e en diferentes 
soportes a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados previamente,
para transmitir información.
PLEB2 • Completa un cuestionario 
detallado con información persoal 
básica e relativa aos temas 
traballados.



contrastes ou as digresións con 
respecto ao tema principal. B4.5. 
Elaborar resumos e notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal 

B5.1. Discriminar e reproducir 
patróns sonoros, acentuais, rítmicos e
da entonación de uso comun e mási 
específicos axustándose debidamente
a algunha variedade estándar da 
lingua e seleccionalos en función das
propias intencións comunicativas. 
B5.2. Axustarse con consistencia aos 
patróns ortográficos, de puntuación e
de formato de uso común, e algúns 
de caracter máis especifico.
 B5.3. Distinguir a función ou as 
funcións comunicativas principais e 
secundarias do texto, como 
implicacións fácilmente discernibles,
e apreciar as diferenzas de 
significación de distintos expoñentes 
destas, asi como distinguir os 
significados e os propósitos xerais. 
B5.4. Integrar na propia competencia
intercultural, para producir textos 
orais e escritos ben axustados ao 
contexto específico, os aspectos 
socioculurais e sociolinguísticos 
máis relevantes da lingua e culturas 
máis relativos costumes, usos, 
actitudes e valores. 
B5.5. Coñecer e saber seleccionar e 
utilizar léxico oral e escrito común e 
expresións e modismos de uso 
habitual, e máis especializado 
segundo os proprios intereses e as 
necesidades no ambiente persoal, 
público, educativo e laboral ou 
profesioanal.

• PLEB5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas  
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas e persevera no 
uso de patróns moi básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras
e frases. • PLEB5.2. Utiliza 
adecuadamente  as  convencións 
orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa
respecto polas diferenzas culturais 
que poidan existir.e valora as 
competencias que posúe como 
persoa pluriligüe

4.   GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA:  

4.1  SEGUNDO ESO



A- Estándares de aprendizaxe

Comprensión de textos orais: 
Comprende os puntos principais e algúns detalles de mensaxes orais, transmitidas de viva voz ou por 
medios técnicos. 
Comprende o esencial en conversas formais e informais e identifica as ideas principais e información 
relevante de presentacións ou noticias.
 Distingue trazos sonoros, acento, ritmo e entoación en contextos variados e identifica a súa intención 
comunicativa. 

Produción de textos orais: Realiza presentacións orais breves e ensaiadas e responde a preguntas 
sinxelas, utilizando estruturas sinxelas e con léxico adecuado á tarefa. 
Participa en intercambios comunicativos en contextos habituais con algunha interferencia da L1 e uso 
correcto, na súa maioría, do acento na palabra. 
Faise entender en conversas nas que participa con gramática adecuada con algún erro do seu nivel e que 
nas que eé quen de :

– Intercambiar información persoal, da súa familia e vida escolar.
– Facer suxerencias
– Facer plans a través do teléfono.
– Falar sobre o acontecido  nunha fin de semana
– Expresar intereés, consejo,instruccións de seguridade
– Ofrecer axuda

Comprensión de textos escritos:
 Identifica a información relevante de instrucións, indicacións ou normas. 
Comprende o sentido xeral e detalles específicos de textos en diferentes soportes.
 Comprende o esencial de mensaxes e correspondencia de carácter formal e informal en diferentes 
soportes. 
Entende as ideas principais de textos xornalísticos, literarios ou de ficción en diferentes soportes

Produción de textos escritos:
 Escribe textos e correspondencia formal e informal breve axeitada ao seu nivel con información sinxela e 
relevante, utilizando un léxico adecuado para o nivel, con algún erro ortográfico ou de puntuación. 
Usa formato correcto e ben estruturado e gramática limitada pero adecuada, con algúns erros propios do 
seu nivel, pero non graves ou básicos ou que impidan a comprensión
Aplica estratexias de produción para a redacción de textos sinxelos, adecuándose ao tema proposto:
Internet profile

– texto descriptivo (a túa casa ideal, o teu amigo, o instituto),
– narración de feitos pasados
– biografía
– emails.
– Post dando consello 

B  -  Contidos sintácticos-discursivos:     

 to be e have got

  presente simple en afirmativa, interrogativa e negativa + adverbios de frecuencia e outras expresións 

relacionadas co presente simple (usually, once a month,...) 
 have got, there is, there are

  presente continuo en afirmativa, interrogativa e negativa + expresións relacionadas co mesmo (now, at 

the moment,…)
  verbos modais e as súas características: “can”, “must”, “mustn’t, “should”, “shouldn’t”, “could”- usos dos 

mesmos
  grados de comparación dos adxectivos: comparativo e superlativo (-er / more…than -est, the most...)

  contables e incontables



  “quantifiers” : much, many, a lot of, how much, how many

  Preposicións e frases preposicionais de lugar: under, between, on the right,…

  pasado simple (afirmativa, interrogativa e negativa) e expresións temporais 

 There was/were
 pasado continuo (afirmativa, interrogativa e negativa). Contraste co pasado simple

  present perfect ((afirmativa, interrogativa e negativa). Contraste co pasado simple)

  like, love, hate,... + substantivos e verbos-ing 

 expresión de futuro con “will” e “be going to” (diferenzas) e expresións temporais

 spelling rules 

  Vocabulario- relacionado cos temas traballados nas unidades do libro de texto:
Familia e vida escolar.
Actividades de tempo libre
La comunicación. Al teléfono.
Adxectivos paara describir opinión
Acciones e movimento
Períodos de tempo,números e medidas
A supervivencia: verbos, equipamento
Música e instrumentos
Sentimentos
Lesións
Vacacións. Actividades de verano.
Adxectivos que describen persoalidade
adverbios
verbos irregulares  

4.2  CUARTO ESO
A- Estándares de aprendizaxe

Comprensión de textos orais: 
Comprende os puntos principais e algúns detalles de mensaxes orais, transmitidas de viva voz ou por 
medios técnicos. 
 Comprende o esencial en conversas formais e informais e identifica as ideas principais e información 
relevante de presentacións ou noticias. 
Distingue trazos sonoros, acento, ritmo e entoación en contextos variados e identifica a súa intención 
comunicativa. 
Producción de textos orais: 
Realiza presentacións orais breves e ensaiadas e responde a preguntas sinxelas, utilizando estruturas 
sinxelas e con léxico adecuado a la tarea. 
Participa en intercambios comunicativos en contextos habituais con alguna interferencia de la L1 e uso 
correcto, en su mayoría, del acento en la palabra. 
Faise entender en conversas nas que participa con gramática adecuada con algún error de su nivel.
Todas estas tarefas serán sobre os temas traballados no libro de texto:

• Relatar unha anécdota
• Facer unha presentación dun producto.
• Falar sobre emocións e sentimentos
• Intercambiar opinión.
• Describir e comparar fotos.
• Responder a unha entrevista de traballo
• Pedir disculpas.

 Comprensión de textos escritos: 
Identifica a información relevante de instrucións, indicacións ou normas. 
Comprende o sentido xeral e detalles específicos de textos en diferentes soportes. 



Comprende o esencial de mensaxes e correspondencia de carácter formal e informal en diferentes soportes.
Entende as ideas principais de textos xornalísticos, literarios ou de ficción en diferentes soportes.
 
Producción de textos escritos: 
Aplica estratexias de produción para a redacción de textos sinxelos, adecuándose ao tema proposto: 

• entradas nun blog. 
• nforme dos resultados de unha enquisa
• textos informativo 
• artigos de opinión
• post en un foro dando consello
• carta formal
• folleto turístico
• textos argumentativos 
• Cv online
•

Escribe textos e correspondencia formal e informal breve axeitada ao seu nivel con información sinxela e 
relevante, utilizando un léxico adecuado para o nivel, con algún error ortográfico ou de puntuación. 
Usa formato correcto e ben estruturado e gramática limitada pero adecuada, con algúns erros propio de su 
nivel, pero non graves ou básicos ou que impidan a comprensión.
 
B- Estructuras sintáctico-discursivas: 

Figuran en azul os contidos non impartidos en S3 durante o curso anterior e que polo tanto deben ser 
obxecto de especial atención .

- presente simple e continuo (forma, usos e contraste) 
- pasado simple e continuo (forma, uso e contraste)
 -“used to” + infinitivo
 -present perfect “yet”, “already, for, since, already,…Present Perfect Continuous
 -past perfect (forma e uso) 
- Usos do artigo determinado, indeterminado, zero.
-“indefinite pronouns” e “adverbs” (something, somebody, somewhere,…)
 -pronomes interrogativos ( función suxeito e obxecto)
- pronomes reflexivos e enfáticos
 -pronomes e adverbios relativos., oracións de relativo (defining relative clauses
 -plenty,lots ,too / enough , too much, too many, few, little.
 -o futuro :will”, “be going to”, present continuous”, “present simple”, “future continuous”
-verbos modais: características e usos (can, could, must, mustn’t, may, might, should,…) 
-verbos relacionados cos vervos modais: “have to”, “be able to”
. -Infinitivos e xerundos: usos máis básicos.
. -conectores: “but”, because, so,as, in order to,...
- a voz pasiva: pasado,presente, futuro
  -oracións condicionais “zero”,“real” , “unreal”, “impossible”
 -estilo indirecto: “statements, questions, commands e requests”, diferenza entre os verbos “say” / “tell”

  Vocabulario- relacionado cos temas traballados nas unidades do libro de texto:
redes sociales

• Recuerdos
• Compras e diñeiro
• Emocións e sentimentos
• Descubrimentos e inventos
• Tipos de persoas: persoalidade
• Cidades. Edificios
• A ley. Tipos de delitos e delincuentes
• -verbos irregulares 



4.3  SEGUNDO BACHARELATO
A- Estándares de aprendizaxe

Comprensión de textos orais:
 Comprende os puntos principais e algúns detalles de mensaxes orais, transmitidas de viva voz ou por 
medios técnicos. 
Comprende o esencial en conversas formais e informais e identifica as ideas principais e información 
relevante de presentacións ou noticias. 
Distingue trazos sonoros, acento, ritmo e entoación en contextos variados e identifica a súa intención 
comunicativa. 
Produción de textos orais:
 Realiza presentacións orais breves e ensaiadas e responde a preguntas sinxelas, utilizando estruturas 
sinxelas e con léxico adecuado á tarefa. 
Participa en intercambios comunicativos en contextos habituais con algunha interferencia da L1 e uso 
correcto, na súa maioría, do acento na palabra. 
Faise entender en conversas nas que participa con gramática adecuada con algún erro do seu nivel.

 Unit 1: describir fotografías.
 Unit 2: expoñer unha presentación.                        
 Unit 3: dar consello.                          
 Unit 4: facer plans x suxestións.
 Unit 5: unha entrevista laboral.

Unit 6: comparar fotografías
 Comprensión de textos escritos: 
Identifica a información relevante de instrucións, indicacións ou normas. 
Comprende o sentido xeral e detalles específicos de textos en diferentes soportes. 
Comprende o esencial de mensaxes e correspondencia de carácter formal e informal en diferentes soportes.
Entende as ideas principais de textos xornalísticos, literarios ou de ficción en diferentes soportes. 
Produción de textos escritos: 
Aplica estratexias de produción para redacción, adecuándose ao tema proposto. 
Escribe distintos tipos de textos e correspondencia formal e informal breve axeitada ao seu nivel (texto 
narrativo, argumentativo, de opinión ou descriptivo, biografías, cartas formais ou informais, e resumos de 
textos) con información relevante, utilizando un léxico adecuado para o nivel, con algún erro ortográfico ou 
de puntuación.
 Usa formato correcto e ben estruturado, coherencia, distintos nexos e gramática adecuada, con algúns 
erros propios do seu nivel, pero non graves ou básicos ou que impidan a comprensión.

 Unit 1: unha carta formal. 
 Unit 2: unha composición argumentativa ou de opinión (I).
 Unit 3: unha argumentación a favor ou en contra dunha idea.
 Unit 4: unha narración, un email a un amigo.
 Unit 5: unha composición argumentativa ou de opinión (II).
 Unit 6: un resumo o sumario.

 B- Elementos sintácticos-discursivos 

 -tenses: present simple; present continuous; past simple; past continuous; present perfect simple (just, 

already, yet, since, for,…); present perfect continuous; past perfect simple and continuous: simple 
condicional; perfect condicional; expresión de  futuro (be going to, will, present continuos, present simple); 
future perfect; future continuous. Usos, similitudes e diferenza entre eles.

 - Modal Verbs.Modal Perfects.

  -defining e non-defining relative clauses (pronomes e adverbios de relativo: usos, omisións e diferenzas 

entre ambas
  -clauses of time (when, until, as soon as ,...)

-clauses of purpose ( so as to, in order to,so that) 

 -contrast (however, is spite of, although,…)

  -result clauses (so…that, such / such a/an…that,…



  -conditional clauses (real, unreal, imposible, mixed) + unless, as long as, providing,…

  -wish + past simple / wish + past perfect / wish + would: differencias. 

 -passive  e passive with reporting verbs (they are thought to be…)
  -causative use of have e get

  -phrasal verbs baseados nos que figuran no libro de texto de 1º e 2º de Bacharelato 

 -reported speech: verbos introductores mais comúns e outros verbos introdutores (accept, agree, 

apologise, ask, beg, insist,…)
  uso de infinitivos e xerundios

   -participial adjectives (-ing, -ed)

  -prefixos e sufixos para a formación de adxectivos 

 -léxico activo relacionado cas unidades do libro de texto 

5. METODOLOXÍA  .  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.  

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes:

O punto  de partida da  aprendizaxe  dos  alumnos son  os seus   coñecementos previos,  centrándonos
naquilo  que  resulta  familiar  e  próximo ao  alumnado  pero  fomentando   ao  mesmo  tempo  a  sua
creatividade. Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización.A
aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno para que
poida afrontar os retos persoais ó longo da súa vida con éxito. 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes, por iso a nosa metodoloxía ten que ser
flexible de modo que tódolos integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poidan
aplicar  coñecementos  e  aptitudes.A  aprendizaxe  é  maior  e  de  máis  calidade  se  está  baseado en
actividades oun tarefas nas que o alumno asume o papel principal. A intervención  do profesor debe ser
activa , reflexiva e promover estratexias de comunicación e  potenciar as estratexias de aprendizaxe xa
adquiridas 

Consideramos o erro como parte do proceso de aprendizaxe. Os erros ou fallos sistemático debido a un
mal ou escaso coñecemento da lingua corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha
linguaxe accesible, sempre tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu
tempo. 

A aprendizaxe da lingua inglesa ten que ser, ademáis, globalizada, permitindo a exploración do mundo que
nos rodea mediante actividades interrelacionadas coas outras áreas curriculares, e  permanente para que o
alumno sea quen de construir unha bagaxe cultural e de información que lle sirva para o conxunto da súa
vida

Nos  cursos S2 e S4  da ESO utilizaremos o libro de texto Together de Oxford University Press.O alumno
dispón do Student’s Book e Workbook. Ten acceso á Online Learning Zone, onde atopa material de reforzo
e ampliación para practicar as distintas competencias. No caso de vernos forzados a volver aun ensino semi
ou non presencial o alumnado terá acceso ao libro e workbook dixital.

O mestre dispón de acceso a Oxford Premium onde atopa os libros dixitais e  todo o material de apoio nece-
sario como Guía didáctica,  Tests and Resources , worksheets para a práctica adicional de vocabulario e
gramática e das distintas destrezas, as CLIL extension worksheets; os video scripts, material para a avalia-
ción, os tests das unidades, e as audicións e solucións para tódalas worksheets.

 Os recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, a web e os libros dixitais) in-
tegran por completo o uso das TIC na aula, permitindo ós profesores adaptar as mellores solucións dixitais
de acordo ó alumnado ou ó centro no que se desenvolve o ensino.



Together é unha serie que proporciona unha metodoloxía baseada en 5 Cs: comunicación, colaboración,
creatividade, pensamento crítico e curiosidade, para conseguir o máximo rendemento da clase e un total
compromiso do alumnado.
O enfoque de Together traballa as cinco destrezas: escoitar, ler, falar, conversar e escribir en  situacións
reais para unha comunicación eficaz. Inclúe actividades de colaboración e seccións de reciclaxe e repaso
durante todo o libro, e aumenta o interese do alumnado con imaxes e un formato que fomenta a curiosidade.

O  vocabulario, baseado no tema da unidade,  preséntase  en dous bloques xunto  con  expresións de
linguaxe  funcional  coidadosamente  seleccionado  que  aparece  nos  recadros  de  Key  phrases.  Estes
elementos constitúen o vocabulario clave que aprenderán tódolos alumnos. 

Cada unidade de Together  cobre os  puntos gramaticais  principais.  As estruturas novas aparecen nun
contexto nos textos da lectura ou audición. Podese reforzar con material do iPack , a Grammar reference ó
final do Student’s Book  e no  Workbook

A competencia de  comprensión escrita (Reading) se  traballa a través dunha unha ampla variedade de
tipos de texto: artigos, páxinas web, historias, receitas, correos electrónicos, guións de vídeo e entrevistas.
Tódolos textos están graduados coidadosamente e perseguen o obxectivo de proporcionar información
interesante de maneira realista. O Workbook tamén ofrece práctica de lectura.

Para o desenvolvemento da comprensión oral (Listening) os  textos orais proporcionan unha variedade de
falantes en diferentes situacións, incluíndo programas de radio, entrevistas, conversas e anuncios, cunha
variedade moderada de acentos internacionais para dar veracidade. Cada unidade ofrece:

 o listening principal de cada unidade

 un warm-up, vídeo cultural e drama por unidade

 ditados e actividades de pronunciación

 práctica adicional na páxina do Workbook

En canto a expresión oral (Speaking e Conversation) as unidades de  Together proporcionan multitude de
oportunidades para que os alumnos participen en actividades orais de xeito guiado e libre, practicando a
precisión e a fluidez.  Dende a  actividade de  warm-up que introduce cada tema ata actividade  Put it
together  con que remata ,o alumnado e quen de  practicar a linguaxe que estiveron aprendendo dun xeito
guiado,  libre ou máis  personalizado.
A páxina de Speaking presenta e practica a linguaxe funcional de uso común nun contexto práctico e real.
Fomentaremos  tamén  a  realización  de  pequenas  presentacións  que  familiaricen  ao  alumnado  coas
practicas de Public Speaking e o uso das TICS. Neste senso, aproveitaremos o carácter plurilingüe do
centro para facer un traballo cooperativo coas materias CLIL.
A pronunciación  tamén  se  practica  en  cada  unidade  mediante   actividades  que inciden  sobre   sons
específicos, acentuación nas palabras, nas frases e entoación. 
A presencia da Auxiliar de Conversa é de importancia decisiva para o desenvolvemento desta competencia.

A expresión escrita (Writing) é a  actividade final de cada unidade .Cobre unha variedade de tipos de textos
adaptados aos diferentes niveis : correos electrónicos, artigos, guións de vídeos, etc. 
O texto modelo mostra unha clara estrutura de parágrafos e emprega a linguaxe clave da unidade en
patróns de frases sinxelas.  Traballaremos esta destreza de forma moi guiada nos primeiros cursos,
facendo fincapé en que os alumnos sigan os modelos e incorporen a estructura, ideas e vocabulario
desenvolvido  na  unidade.  Seremos  esixentes  no  seguimento  da  planificación  e  requisitos
lingüísticos así como na cohesión , coherencia e relevancia dos contidos.
Aproveitaremos  as  actividades  propostas   Workbook  para  consolidar  os  puntos  traballados  no
Student’s Book. Tamén se practica a expresión escrita nos proxectos propostos.

 O  material  didáctico  que  imos  utilizar   no  segundo  curso  de  Bacharelato  (B2)  é  o  libro  de  texto
Performance  da editorial Pearson .Este método plantea un parámetro de traballo ben definido e adecuado



ás características do Bacharelato en canto á: ampliación de vocabulario, repaso e ampliación de contidos
gramaticáis  e  práctica  e  desenvolvemento  de  actividades  comunicativas  escritas  e  orais.  A estructura
consiste nunha serie de seccións constantes en cada unha das  unidades:

 1.-Presentación do tema da unidad e o vocabulario clave dunha forma contextualizada : lectura e
comentarios sobre unha cita e o seus autores, pequenos textos, diálogos, escoitas  e comunicación oral
da clase sobre o tema da unidad

 2.-Comprensión escrita: lectura de textos de distinta tipoloxía , adecuados aos intereses da súa idade
e relacionados co tema da unidade e comprensión dos mesmos; información xeral, específica e detalla-
da . Aprendizaxe e práctica de destrezas de comprensión lectora . False friends, Words in the text pre -
view, Grammar preview.

 3.- Presentación e práctica de gramática a través de diferentes exercicios que sirven ao alumno para
coñecer e utilizar correctamente estructuras gramaticais complexas e funcións necesarias para lograr
comunicarse con corrección. A lección finaliza cunha práctica da gramática da unidade en contextos
reais de comunicación 

 4.-Revisión do vocabulario clave da unidade (Topic vocabulary review) e presentación e práctica
do vocabulario e gramática .A lección finaliza tamén cunha práctica do vocabulario e a gramática da
unidade en contextos reais de comunicación

 5.-Audición de textos en diferentes contextos comunicativos e extracción de información xeral e espe-
cífica en eles.  

 6.- Comunicación oral: Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión e corrección utilizan-
do os recursos e estratexias axeitadas ás situacións de comunicación presentadas. Nesta sección ta-
mén se inclúe un apartado para practicar a pronuncia, que será obxecto de especial atención de cara
a preparar a parte correspondente das proba de ABAU

 7.- Expresión escrita: Planificar e redactar textos de diferente complexidade e temática, utilizando os
rexistros apropiados ao lector e os diferentes soportes ao seu alcance. Para iso realizarase un estudio
das diferentes composicións a partir de textos modelo e de instruccións pautadas. Insistiremos na im-
portancia da estructura, cohesión, coherencia e relevancia dos contidos, así como nos requisitos lingüis-
ticos sinalados.

 8.- Review (Avaliación)Os alumnos completan a lección Review de SB con actividades de gramática,
vocabulario e escritura para revisar os contidos claves da unidade.



6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

    O proceso de ensino / aprendizaxe debe ser avaliado sistemática e periodicamente, tanto para medir
individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para introducir no proceso educativo
cantas modificacións sexan precisas se a situación o require.

Se partimos de que as competencias clave supoñen unha aplicación real  e práctica de coñecementos,
habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir situacións o
máis reais posibles para que o alumno responda a ella facendo uso da bagaxe acumulada (todo tipo de
contidos).  A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o
grao de adquisición das Competencias clave.  Uns criterios están ligados expresamente a conceptos,  e
outros, preferentemente a procedementos e actitudes.

Ao longo do curso realizaremos distintas modalidades de avaliación:

– inicial  o  diagnóstica  :  Axudanos  a  establecer  niveis  de  competencia  e  diagnosticar  posibles
problemas de aprendizaxe.

– avaliación  sumativa  :  Baseada  en  tests  ou  probas  obxectivas  que  midan  as  distintas
competencias.  Realizarase  en  diferentes  momentos  do  curso,especialmente   nos  finais  de
avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso).

–  continua ou formativa:  Aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe e que
insiste  no carácter  orientador e  de diagnóstico do proceso de ensino-aprendizaxe.  Baséase na
observación e seguimento que o profesorado fae de cada alumno de xeito individual. Terá en
conta: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos,
investigacións, actitude de aprendizaxe,hábitos de traballo e recollida de información,  precisión na
expresión e autoavaliación entre outros.Utilizaremos rúbricas e checklists.

 No momento de diseñar as probas para medir as competencias e valorar as observaciones pertinentes
teremos  en  conta   os  criterios  de  avaliación ,estándares  de  aprendizaxe  avaliables e  indicadores
descritos anteriormente e  que se refiren aos cinco grandes bloques nos que está organizado  o currículo na
área de lingua estranxeira.

O alumnado deberá entender a avaliación como un medio de información do seu progreso e do grado de
alcance dos obxectivos propostos nas distintas competencias. O proceso de aprendizaxe  dunha lingua é
progresivo, polo tanto a  avaliación é continua e acumulativa  e non  haberá probas de recuperación. O
aprobado nunha avaliación supón o aprobado das anteriores.



Para obter as  calificacións trimestrais ou finais  teremos en conta diferentes aspectos nas porcentaxes
que a continuación se especifican:

A-

Corresponde á  nota media   dos   exames / probas   que se realizarán en cada avaliación para medir as
capacidades e os progresos nas distintas competencias : reading,writing listening,speaking e coñecemento
da lingua (Vocabulary and Grammar)). O diseño destas probas debe seguir o modelo que a continuación
establecemos e os profesores que imparten un mismo nivel deben coordinarse . Cada apartado de cada
exame debe levar claramente indicada a puntuación que lle corresponde . 

1- Comprensión de textos orais (LISTENING): Exercicios de comprensión oral dun texto ou conversa que
se  escoita.  A comprensión  comprobarase  respostando  a  preguntas  abertas  ,  elexindo  unha  resposta
acertada (multiple choice) ,elexindo verdadeiro/falso ou completando frases coa información necesaria. As
preguntas de cada proba non poderán ser dun solo tipo. Valorarase especialmente a comprensión, aínda
que a expresión non sexa gramaticalmente correcta.
                                                                                                                                         
2  Comprensión de textos escritos (READING): Avaliarase por medio de distintos tipos de textos que
traten temas vistos ao longo do trimestre. A comprensión comprobarase respostando a preguntas abertas ,
elexindo  unha  resposta  acertada  (multiple  choice) ,  elexindo  verdadeiro/falso  ,  correxindo  as  resposta
falsas ,  enchendo hocos con información axeitada,  ordeando páragrafos,....  Valorarase especialmente a
comprensión, aínda que a expresión non sexa gramaticalmente correcta.

Forman parte da nota deste apartado as actividades de control dos libros de lectura obrigatoria. 

3- Producción de textos escritos   (WRITING):   Exercicios de redacción ou comentario escrito sobre temas
traballados ao longo do curso . Aquí valorarase a  estructura, o contido e os recursos lingüísticos
utilizados.  E dicir,  a organización axeitada do texto en párrafos,  uso de conectores,  uso apropiado de
vocabulario, corrección gramatical e ortográfica e o contido en función de cada nivel/curso.

4-Producción de textos orais (SPEAKING) : Na medida do posible haberá  un exame en cada avaliación e
sempre un ao final do curso . Valoraráse

-a  capacidade  do  alumno  para  desenvolver
monólogos ou  participar  en  diálogos/conversas
relativos ás situacións comunicativas     practicadas
ao longo do trimestre ou para facer  presentacións
sobre  temas  desenvolvidos.Nos  niveis  superiores
estas presentacións poden estar   relacionadas coas
materias  CLIL (música,  tecnoloxía  e/ou  educación
física)

         75%  7,5

-  a  pronunciación,  especialmente  dos  sons
traballados ao longo do trimestre e a entoación na
lectura dun texto traballado nas clases .

       25%   2,5 
         

.5-  Coñecemento  da  lingua (GRAMMAR-VOCABULARY-FUNCTIONS)  :   Exercicios  específicos  para
comprobar  que  os  contidos  gramaticais  e  de  vocabulario  desenvolvidos  ao  longo  do  trimestre  foron
asimilados. Os exercicios sempre serán semellantes aos que foron traballados nas clases.

Vocabulario: crucigramas,  definicións  para  palabras  concretas,  palabras  para  ser  definidas,  antónimos,
sinónimos, uso de vocabulario no seu contexto, traducción vocabulario castelán/galego-inglés e viceversa...
Gramática: Uso de tempos verbais,transformacións,  preguntas para respostas dadas, respostar preguntas,
completar diálogos, traducción de frases,…

Haberá  alomenos unha proba de cada  unha das  destrezas(coa  excepción do descrito  no apartado de
Speaking) e un exame de gramática-vocabulario por avaliación.  Non se pode deixar ninguna delas en
branco tendo que puntuar un mínimo de 2 en cada unha delas para poder facer a media.

70%



B-

 Observación do traballo do alumno na aula e na casa : 

                                           S1  +   S2

– Actitude axeitada: esforzo ,interese.
– Participación activa nas clases.
– Traer  os  materiais  necesarios  (libros,  libretas...) para  as  clases,  coidalos

seus e os dos outros.
– Elaboración dun caderno de clase

      10%

– o uso do inglés por parte do alumnado como vehículo de comunicación  na
clase.

– Actividades orales 
– pronunciación

      10%

–  A valoración que o profesor fae do traballo diario, deberes . 

– Presentación  das  produccións  escritas  con  precisión,  claridade,
corrección, orde, correcta ortografía e limpeza 

– Participación en proxectos . 
– Emprego das TICs.

 10%

       S3,S4,B1

– Actitude axeitada:esforzo,interese
– Participación activa nas clases.
–  A valoración que o profesor fae do traballo diario, tarefas para facer na

casa. 

     10%

-   Uso do inglés por parte do alumnado como vehículo de comunicación  na
clase.
-     Actividades orales feitas na casa ou na clase. 

    10%

 
– Presentación  das  produccións  escritas  con  precisión,  claridade,

corrección, orde, correcta ortografía e limpeza. 
– Elaboración de proxectos ou traballos especiais. Emprego das TICs.

     10%

A proba  da avaliación final de xuño (ESO)  elaborarase tendo en conta os contidos mínimos esixibles de
cada nivel e constará dos apartados. 

– Coñecemento da lingua (Grammar & vocabulary)
– Comprensión  de textos orais (Listening)
– Comprensión  de textos escritos (Reading)
– Producción de textos  escritos (Writing)                                                                                           
 A cualificación  se outorgará a partir da media aritmética das cualificacions acadadas en cada un das partes
Non se avaliará o aspecto de expresión oral (Speaking) nin as lecturas programadas durante o curso.
Haberá  que puntuar un mínimo de 2/10 en cada un dos apartados.
Non obstante , no caso de que algún alumno teña soamente unha ou duas destrezas suspensas  pode facer
só ás probas correspondentes.

30%

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
O alumnado que non obtenga calificación positiva na tercera avaliación parcial realizará ao longo do mes
de xuño actividades de reforzo e unha proba dos contidos mínimos do curso  antes da avaliación final na 
ESO o da proba extraordinaria no caso de BACH



 En  2º de Bacharelato   s  eguiremos os criterios xerais establecidos para os demais cursos en canto a
valoración do traballo diario e a participación nas clases. Debido ás características especiais que ten este
curso e a especial énfase que se pon en desenvolver as capacidades dos alumnos en canto á comunicación
escrita , este aspecto será un dos máis importantes a valorar no momento da avaliación. 

A calificación de cada avaliación obterase a partir de:

Media aritmética entre:
- Coñocemento da lingua = 10 puntos.Haberá a  lo menos unha proba de gramática e
vocabulario.No  caso  de  facerse  tests  por  unidades  a  proba  trimestral  computará
doble.
- Proba tipo ABAU :  10 puntos

   80%

Asistencia ás clases, comportamento e actitude axeitados.
O traballo diario, interés e participación no aula. 
O uso do inglés como lingua vehicular de comunicación nas clases.

10%

   10%

A entrega de redaccións, textos ou exercicios que o docente poderá propor con certa
asiduidade.

   10%

Haberá que puntuar un mínimo de 3  en cada unha das probas

Na proba  extraordinaria  de   xuño valorarase  só  o  exame,  que  constará  dun  test  gramatical  e   de
vocabulario, e da proba axustada  ao formato da ABAU . Haberá que puntuar un mínimo de 3 en cada unha
das probas. A nota final será a media de ambas.

A Proba extraordinaria para 1BACH consistirá en:
contidos mínimos dos apartados:
 – Coñecemento da lingua (Grammar & vocabulary)
 – Comprensión de textos orais (Listening)
 – Comprensión de textos escritos (Reading) 
– Producción de textos escritos (Writing) 
A cualificación se outorgará a partir da media aritmética das cualificacions acadadas en cada un das partes 
Non se avaliará o aspecto de expresión oral (Speaking) nin as lecturas programadas durante o 
curso. Haberá que puntuar un mínimo de 2/10 en cada un dos apartados.
 



7 - INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESOS DO ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE

     Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia

práctica  docente,  para  o  que  incluímos  a  continuación  unha  plantilla  cos  indicadores  de  logro  e  os

elementos a avaliar:

Elementos a avaliar Indicadores de logro Resultado

Non conseguido Parcialmente conseg. Totalmente conseg.

Programación di-
dáctica

Non se adecúa o 
contexto da aula

Adecúase parcialmen-
te

Adecúase totalmente

Medidas atención 
diversidade

Non se adoptaron 
medidas á diversi-
dade

axeitadas

Identificáronse medi-
das á diversidade a 
adoptar

Adoptáronse medidas 
á diversidade

Temas transversais Non se traballaron 
todos

Traballáronse a maio-
ría

Traballáronse todos

Programa de recu-
peración alumnado 
pendente

Non se estableceu 
programa 

Iniciouse o programa 
para oa alumnado 
pendente

Estebleceuse un pro-
grama eficaz para o 
alumnado pendente

Obxectivos da ma-
teria

Non se acadaron 
os obxectivos esta-
blecidos para o 
curso

Acadáronse parte dos 
obxectivos estableci-
dos para o curso

Acadáronse todos os 
obxectivos estableci-
dos para o curso

Competencias clave Non se desenvol-
veron a maioría 
das relacionadas 
coa materia

Desenvolvéronse parte
das relacionadas coa 
materia

Logrouse o desenvol-
vementos das relacio-
nadas coa materia

Práctica docente Non foi satisfacto-
ria

Foi parcialmente satis-
factoria

Foi satisfactoria

Materiais e recursos
didácticos

Non foron os axei-
tados

Foron parcialmente 
axeitados

Totalmente axeitados

Distribución de es-
pazos e tempos

Non foi axeitada ós
métodos didácticos
e pedagóxicos 
usados

Foron parcialmente 
axeitados ós métodos 
usados

Foron completamente 
axeitados ós métodos 
usados

Métodos didácticos 
e pedagóxicos

Non contribuiron á 
mellora do clima 
da aula e do centro

Contribuiron parcial-
mente á mellora do cli-
ma da aula/centro

Contribuiron totalmen-
te á mellora do clima 
da aula/centro

Resultados da ava-
liación

Non foron satisfac-
torios

Foron moderados Foron satisfactorios



8.  ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS

MATERIAS PENDENTES

        O profesor/a da clase na que se atopan no curso actual será  o encargado de facer un plan 
individualizado de seguimento para o alumnado que non telña superada a matería do curso anterior. Se 
avaliarán os contidos mínimos esixibles de cada nivel. En ningún dos casos formarán parte das probas  as 
lecturas programadas do curso anterior. 

8.1   Alumnado con Inglés pendente na ESO.  
                             

Trimestralmente fárase entrega a cada alumno dun caderno de actividades do material curricular do
curso anterior, que deberá entregar cumprimentado ao seu profesor/a correspondente antes do exames de
avaliación. Este corrixirá, avaliará e orientará ao alumno no seu traballo.

Estas  actividades  están  pensadas  para  repasar  os  contidos  básicos  de  gramática  e  vocabulario.
Enténdese que os contidos referidos as destrezas de escoitar,  falar, ler comprensivamente e escribir se
traballan e repasan nas clases do curso presente. 

O profesorado do alumnado pendente poderá propoñer algunha proba específica extra por trimestre
ademáis das probas previstas no curso no que se atope.                                                

Criterios de Avaliación:

Dado que o inglés é unha materia de contidos progresivos teremos en conta:
– o aproveitamento do curso no que se atopa o alumno,
– a realización dos cadernos de traballo .
– os resultados dos exames do curso actual e de probas extras do nivel inferior que se poideran

propoñer.

8.2 Alumnado con Inglés pendente no Bacharelato

       O alumnado con Inglés pendente de 1ºBAC tamén terá un seguimento polo profesor /a da clase na que
se atopa no curso actual, pero deberá presentarse a dúas convocatorias extraordinarias de exame para
poder aprobar a materia.

 I-  Finais de Xaneiro : Unidades 1- 4  do material didáctico de 1ºBAC.
 II – Maio : Exame global unidades 1-8 de 1ºBAC.

       As datas serán fixadas pola Xefatura de Estudos.

     O formato dos exames aterase ao establecido con carácter xeral na programación do Departamento. É
dicir, avaliaranse as capacidades dos alumnos canto a:

– Coñecementos de gramática e vocabulario.
– Comprensión  lectora (Reading)
– Comprensión  oral (Listening)
– Expresión escrita (Writing)

Criterios de Avaliación :

        Dado que o inglés é unha materia de contidos progresivos teremos en conta:

– o  aproveitamento  do  curso  no  que  se  atopa  o  alumno,  os  seu  rendimento  e  as  súas
calificacións.

– os resultados dos exames extraordinarios de pendentes.

       Cada apartado terá un valor de 10 puntos.  A cualificación que se outorgará ao alumnado obterase a
partir da media matemática das cualificacións outorgadas nos diferentes apartados e haberá que puntuar un
mínimo de 2 en cada unha das partes .



9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

 Durante a primeira semanas faremos  unha observación cuidadosa das capacidades e o seguimento das
clases   dos  nosos alumnado. Con tal fin  realizarán diversas probas por destrezas que nos permitirán
comprobar o seu nivel competencial e detectar os problemas que poidera haber.Utilizaremos para isto os
Diagnostic TESTS do material didáctico ou as probas extraordinarias de setembro do curso anterior.

 En función das observacións e dos resultados acadados nestas probas e tras a información  de carácter
persoal e familiar  recabada na sesión de avaliación inicial adoptaránse as medidas pertinentes, que poden
ser:

9.1.Individuais: As diferentes necesidades dun alumnado tan hetereoxéneo fan preciso que fagamos un
esforzo importante para que todo o alumnado poda acceder ,segundo as súas características, alomenos aos
elementos  básicos  do  curriculo.Teremos que  ter  en  conta  tamén os  medidas  organizativas  da  aula,  a
temporalización das actividades, a secuenciación de tarefas, e a adaptación das probas e instrumentos de
avaliación para o alumnado que o precise (TDHA,parálisis  cerebral,autismo,asperger,...)  As decisións a
adoptar son:

-  reforzo no  aula  de  referencia  :  Os distintos  niveis  de  actividades  que  ofrece  o  material
didáctico que utilizamos nos permiten adaptar los contidos da materia a todo o alumnado. 

-  adaptación  curricular  individualizada   (ACI) :  As  adaptacións  do  currículo  que  sexa
necesario elaborar elaboraránse ao principio de curso cos datos obtidos trala Avaliación Inicial.
Serán realizadas polo profesor  de aula,  xunto coa xefa de  departamento e o Gabinete de
Orientación.  A Avaliación e a promoción tomarán  como referencia os obxectivos e criterios
fixados na ACI que teñen como último referente os obxectivos xerais da etapa,  accedindo a
eles a través doutro tipo de contidos e actividades.

-     alumnado con integración tardía no sistema educativo:  se adoptaran as medidas de reforzo 
necesarias de cara a facilitar a súa integración escolar e a recuperación de seu desfase de xeito que
sexan quen de  continuar cos seus estudos con aproveitamento.

 
9.2.Colectivas en función do nivel xeral medio de cada un dos grupos:

Nos grupos do Itinerio Aplicadas en S4 atopamos normalmente a alumnos que proceden de agrupamentos
o tiveron outras medidas de atención individualizada polo que seu nivel competencial é máis baixo que nos
grupos do Itinerario académico. Esto debe ser tido en conta polo profesorado destes grupos para adaptar
contidos e metodoloxía se fose preciso.

10.    MEDIDAS de ATENCIÓN Á DIVERSIDADE   

É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en
función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus
intereses e motivacións no ensino. É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar
contidos ou a metodoloxía para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxetivos establecidos. Do mesmo
xeito,  debemos ofrecer  actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos.  A
atención para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións .
O material didáctico que utilizamos nos ofrece recursos suficientes para graduar e adaptar as actividades de
aula as necesidades da maior parte do alumnado. Haberá que ter en cota tamén os distintos protocolos que
asistena o alumnado con diferentes tipos de problemas de aprendizaxe: TDAH, dislexia, Tea ,...
    
    



 11.CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO PLAN TIC.

Todas as aulas  están dotadas de pantallas dixitáis  ou cañóns proxector  e por suposto ordenador
con acceso a internet. O material didáctico co que traballamos ofrece   soporte dixital tanto para alumnos
como para profesores.

Na nosa práctica docente comprometémonos a fomentar o uso adecuado e responsable das TICS
mediante:uso das pizarras ou cañóns, comunicación via email, elaboración de proxectos e presentacións,
blogs,uso da aula virtual,...
 Un  dos  profesores   do  Departamento  mantén   un  blog  que  utiliza  nas  clases  e  pode  ser
consultado/utilizado polo alumnado e colegas.  En Bacharelato o  método utiliza unha plataforma dixital en
lugar  dun  caderno  de  traballo,  polo  que  o  alumnado  terá  que  facer  o  traballo  en  línea  e  poderá  ser
controlado polo profesor.
           

12.CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO PLAN LECTOR:

        En cada un dos niveis utilizaránse ademais os seguintes libros de lectura obligatoria:
1º ESO
“The Three Musketeers”……………. ……...................................Burlington readers
2º ESO
 “The Curse of the Mummy”…………..........................................Oxford Bookworms
3º ESO
“Drácula”…………………………………………………....……. … Oxford Bookworms
4º ESO
“Sherlock Holmes”………………………………………...……...… Oxford Bookworms

Con respecto ao alumnado de Bacharelato, dado que  as destreza relativas á comunicación escrita son as
que mais se traballan neste curso, pensamos que non é necesario marcar libros de lectura, pero sí ofertar
todo tipo de textos que lles podan resultar de interese. Utilizaremos las TICS como medio para acceder a
textos de tipoloxía diversa: prensa, literatura,... .  Contamos para isto con numerosos exemplares e material
de diversa índole no departamento,  biblioteca e nas aulas materia. 

 O Departamento colaborará no programa lector do centro seguindo as indicacións do seu coordinador.  T
e na medida do posible, participaremos na actividade “Hora de leer”, coordinada pola Biblioteca do centro.
Animarase ao alumnado a utilizar os libros de lectura da biblioteca ou departamento.

Na medida do posible o Dpto organizará un Club de Lectura en Inglés para o alumnado de B2
      

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

  
Intercambio  :   O Departamento segue en contacto co Altkönigschule de Kónisberg, Alemaña, coa idea de
facer un intercambio  cos alumnos de S4 .
Semana Cultural
Homecoming:  o  último  día  da  semana  cultural  o  dpto  comprométese  a  organizar  unha  xornada  de
Homecoming
Password: participación no concurso Password con alumnos de S4

14.   MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS  PROGRAMACIÓNS
DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS E PROCESOS DE MELLORA

       Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa
propia práctica docente, utilizando a plantilla cos indicadores de logro e os elementos a avaliar incluídos
nesta programación y que serán analizados en:
– Reunións xerais mensuais do Departamento previas e ao longo do curso, en especial tras cada unha

das avaliacións á vista dos resultados acadados.
– Reunións do profesorado do Departamento por niveis de aqueles profesores que impartan un mesmo

nivel.
– Reunións  co  profesorado  que  imparte  as  asignaturas  CLIL  no  centro  para  a  coordinación  de



necesidades e traballo en conxunto.
– A confección da Memoria final de curso que recolla os aspectos mais salientables e as propostas de

modificacións para o vindeiro curso.
Polo tanto, esta programación é un documento aberto que pode ter cambios ao longo do curso, en función
das necesidades ou acordo adoptados nestas reunións citadas.

15- MODIFICACIÓNS E MEDIDAS A ADOPTAR NO CASO DE ENSINO  NON- PRESENCIAL.

No caso de ter que  volver a un ensino semi- ou non- presencial ou en caso de alumnos que por diferentes
motivos  necesiten asistencia  domiciliaria os  membros  do  departamento  contactarán co  alumnado  a
traves do seu correo electrónico e da aula virtual, na que estarán colgadas  as tarefas que se propoñen. 

Os estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos competenciais de cada nivel son os
mínimos que se describen no apartado 4 desta programación para cada curso.

15.1 Metodoloxía:

  Na AULA VIRTUAL o profesorado colgará tarefas referidas aos cinco bloques do currículo, aproveitando 
os recursos que porporciona o libro dixital e o material que poda aportar o profesor :

– Tarefas de  comprensión / expresión oral
– Tarefas de  comprensión escrita
– Tarefas de  expresión escrita seguindo os modelos das correspondentes unidades do libro de texto.
-         Tarefas para reforzar os contidos  mínimos léxicos e sintáctico-discursivos de cada nivel

Co alumnado sen medios telemáticos tentaráse  contactar vía telefónica  para organizar la presentación de 
tarefas . A través dos correspondentes titores poñeránse os casos no coñecemento da Dirección  por se 
poideran ser obxecto dalgunha das medidas de axuda por parte  da Consellería, o Concello ou as ONGs 
que colaboran co noso centro.

15.2 Procedementos e Instrumentos  de Avaliación e cualificación:

Contemplanse dúas posibles situacións:

A- Casos indivisuais  de alumnos confinados ou enfermos :

A nota da evaluación final ordinaria obterase a partir de:
– calificacións durante o ensino presencial: 70%

– valoración do traballo levado a cabo durante o período de clases non presencias : deberes, 
entregas, asistencia a video clases,interese, manexo das TIC,posibles probas telemáticas  a través 
da aula virtual ou webex. :30%

Nos casos deste alumnado e dacordo coas prpostas da CCPP  o profesorado será moi flexible en canto as 
dastas doa realización de exames de cara a favorecer a realización destas proibas de xeito presencial.
Haberá que ter en conta as posibilidades reais de cada alumno con respecto aos medios telemáticos
que ten a súa disposición.

B- Confinamento xeneralizado- Ensino non presencial

Para obter a calificación trimestral ou final teranse en conta:

– a realización das tarefas semanais
– a entrega de traballos
– participación nas videoclases (no caso que as houbera)

                   40%

  -          o uso do inglés como lingua vehicular                    10%

 -           tarefas ou tests realizados de xeito telemático                     50%



Utilizaremos os seguintes instrumentos:
– Observación directa.
– Rúbricas de corrección
– Tests orais ou escritos no caso de ser posible

16. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E FAMILIAS

    O contido desta programación estará a disposición do alumnado e as familias a través de :

1. copia dixital na Xefatura de Estudos-Secretaría

2. copia dixital no Departamento.

3. cada profesor dará lectura na súa aula dos criterios de cualificación e os mínimos esixibles en cada

curso.

4.  copia resumida no taboleiro da aula e no do Departamento.

5. copia resumida na páxina web do centro no espazo adicado ao Departamento.

Os abaixo asinantes, membros do departamento de inglés do IES Rafael Dieste durante o curso 2022-23

mostran a súa conformidade con esta programación.

                                                         A Coruña   8 Setembro 2022

Hilda Fraga López 

Ramón Neira Tenreiro 

Belén Méndez Muñóz 

Carmen Peña Yañez 

Marta Rey
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