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Esta programación está baseada na programación da editorial Burlington nos cursos 
correspondentes  de “NEW BURLINGTON ENGLISH FOR ADULTS  2”  coas variacións 
correspondentes para a adecuación das horas lectivas de que se dispón. 
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2. Introdución e metodoloxía 
New Burlington English for Adults  2 e un completo método de ensinanza dirixido 
especificamente a estudantes adultos que se inician en el aprendizaxe de la lingua inglesa. 
 
Dado que uno de los obxectivos de este libro de texto e expoñer ao alumnado a todo el 
inglés oral posible, a maioría dos seus contidos encontrase gravada no Class Audio CD. E 
frecuente que os alumnos se sentan intimidados polos exercicios de comprensión oral, de 
ahí a importancia de dicirlles que non e necesario que entendan todas e cada unha das 
palabras do diálogo , e explicarlles o tema do que van a escoitar a fin de deixar claro o 
contexto e facilitarlle a comprensión.  
 
New Burlington English for Adults  2 inclúen:  
 
INTRODUCTION  

Unha unidade de introdución de catro páxinas deseñada para que os alumnos se 
familiaricen co libro e co tipo de instrucións que van a encontrar nel, así como para revisar 
e repasar o vocabulario e a gramática vistos no primeiro nivel.  
 
 UNIDADES 

Hai dez unidades relacionadas dun modo ou outro coa liña argumental da historia central 
do libro. Neste curso por motivos de número de horas lectivas, impartiranse as que sexan 
posibles de acordo co nivel amosado polo alumnado. A súa estrutura e a seguíante: 
 
Diálogos de introdución 

As unidades empezan con un diálogo de introdución, gravado no Class Audio CD, cuxo 
obxectivo e introducir de maneira auténtica os novos conceptos gramaticais e o vocabulario 
de la unidade.  
 
Fixase a escena con  frases aclaratorias, O Teacher´s Manual inclúe actividades para 
acometer este tipo de exercicios. 
 
Escoita- la gravación a vez que leen el diálogo escrito.  E unha vez entendido, repiten 
frases e dialogan entre eles. 
Ao diálogo de introdución sóelle seguir outro diálogo no que se omitiu texto deixando 
espazos en branco. Nesta sección, os alumnos teñen que escoitar el Class Audio CD e 
escribir as palabras que faltan.  
 
Grammar  

 As novas estruturas gramaticais de cada unidade preséntanse nun cadro de gramática. E 
ben comparar a estrutura con unha parecida na súa lingua . Pero no caso de estruturas 
complexas, regresase a unidades anteriores e faise un repaso antes de explicar os novos 
conceptos. Despois da presentación da gramática, inclúense exercicios para poñela en 
práctica. 
 
Words  
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Esta sección  inclúe o novo vocabulario dos diálogos de introdución, así como termos 
relacionados. O primeiro exercicio introduce as palabras e os seus significados, e o resto 
ofrece práctica do novo vocabulario. 
 

Pronunciation  

Esta sección componse de certo número de palabras ou frases gravadas no Class Audio 
CD, e seleccionadas especificamente para atender a dificultades de pronunciación 
concretas dos alumnos  De ahí a importancia de repeti-la gravación varias veces. 
 
Reading  

Os textos de lectura foron coidadosamente elixidos para seguir un orde de aprendizaxe 
gradual en termos de lonxitude, vocabulario, estrutura e nivel. Algúns poden conter 
palabras novas, pero nunca estruturas descoñecidas. Algúns dos termos novos son 
cognates, e a súa finalidade e animar aos alumnos a comprender seu significado a partir 
del contexto. 
Tódolos textos de lectura están gravados nos Class Audio CD. 
 
Listening. 
Esta destreza encontrase despois da Reading e será unha audición relacionada co tema 
da unidade. 
A audición será repetida varias veces para que os alumnos se acostumen e familiaricen 
coa pronunciación e a comprensión oral da audición 
 
Writing 
Atopase no apartado Skills Extra e fará se sobre o tema determinado pola unidade. 
 
 
3. ESTRATEXIAS DE ANIMACIÓN A LECTURA 
 
Desenrólanse en tódalas unidades. 
As estratexias de animación e o desenrolo da expresión oral e escrita queda reflexada 
sobre todo no apartado de Skills Extra 
 
Review  

Al final de cada unidade aparecen dúas páxinas de repaso. tratase dunha lección breve 
que repasa o material da unidade dunha forma motivadora co fin de ofrecer aos alumnos 
unha oportunidade adicional de consolidar y ampliar seus coñecementos. 
 
En primeiro lugar aparece unha lista das palabras clave da unidade ordenadas 
alfabeticamente.  
Os alumnos completan primeiro os exercicios de vocabulario utilizando la Word List e, logo, 
repasan os principais conceptos gramaticais presentados na unidade. Despois ien un 
exercicio de comprensión oral.  
 
Unha característica das páxinas de repaso e que ofrece a oportunidade aos alumnos de 
utilizar o linguaxe que acaban de aprender na unidade en situacións semiauténticas. A 
partir de un diálogo, teñen que substituír certas palabras y partes de texto a fin de crear 
diálogos orixinais e propios. Ademais, deben interactuar cos seus compañeiros/as, 
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facerlles as preguntas que aprenderon na unidade e tomar nota das súas repostas.. Estes 
datos están relacionados, por suposto, cos temas principais de cada unidade, dos diálogos 
e coas lecturas de cada unidade. 
 
 
4.  ACTIVIDADES DE  ORIENTACIÓN, APOIO, RECUPERACIÓN PARA A 
SUPERACIÓN DAS PROBAS EXTRAORDINARIAS. 
Traballase encamiñando  aos seguintes puntos sobre: 
 
Language Practice 

Esta sección, que se encontra ao final do libro e componse de dúas páxinas por unidade, 
ofrece práctica adicional dos novos contidos introducidos así como repaso dos anteriores. 
Poden face-los exercicios na casa sen necesidade de facer ningunha actividade 
preparatoria na clase. EL profesor dará as pautas para súa corrección. E de vital 
importancia que os alumnos traballen fora de clase, de ahí a conveniencia de animarlles a 
facer  estas páxinas, que non teñen exercicios de comprensión oral, en casa. E o libro de 
traballo pautadas as tarefas. 

 

Cumulative Vocabulary Practice 

Exercicios relacionados co vocabulario de cada unidade  

 

Pronunciation appendix. 

Onde podemos ver e escoitar a fonética referida a cada unidade 

 

Apéndice Gramática: Para ofrecer unha explicación máis completa de las estruturas 
gramaticais introducidas no libro, este apéndice gramatical esta en castelán. Tratase dun 
apéndice gramatical con exercicios para practica-los conceptos gramaticais aprendidos, os 
cales poden facerse en clase o mandarse como tarefa para casa. 

 

Optional English Grammar (OEG) 

Extensión do apéndice de gramática  que serve de complemento e extensión das 
estruturas gramaticais que son introducidas no libro con exercicios que poden ser 
empregados como tarefas para alumnos de un nivel de maior esixencia. 
 
Glosario 

Tratase dun glosario no que as palabras están ordenadas alfabeticamente e van 
acompañadas da súa tradución e da súa transcrición fonética. 
 
Palabras y Expresións Útiles 

Tratase dunha lista de palabras e expresións útiles traducidas en castelán. 
 
Irregular Verb List 

Una lista de verbos irregulares en los tres tempos. 
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New Burlington English for Adults  2  Teacher´s manual  inclúe:  
 
NOTAS DIDÁCTICAS 

El Teacher´s Manual da pautas para o desenrolo da clase e ofrece notas didácticas 
detalladas as que se inclúe unha lista de obxectivos para cada lección, así como 
referencias ao apéndice gramatical e reforzo de apoio. 
 
LANGUAGE PRACTICE ANSWER  KEY 
As respostas da sección Language Practice forman unha sección á parte.  

 
GRAMMAR APPENDIX ANSWER KEY 
As respostas aos exercicios do apéndice gramatical atópanse nunha sección á parte.  

 
CLASS AUDIO CD TRACK LIST 
Inclúe unha lista de todas as pistas do Class Audio CD.  

 
ADDITIONAL PHOTOCOPIABLE MATERIAL 
 

 Actividades 
No Teacher´s Manual tamén hai actividades comunicativas adicionais para cada unidade, que 
teñen por finalidade implicar aos alumnos/as en contextos amenos e divertidos, e animalos a que 
repasen e amplíen os seus coñecementos.  

 
 Tests e Tests Answer Key  

 
Cada unidade contén un test que avalía o progreso dos alumnos/as, así como unha clave de 
respostas que se pode utilizar como referencia.  

 

 Extra Practice Pages  
Hai unha páxina por cada unidade e pódense fotocopiar e repartir entre os alumnos/as para que as 
fagan na clase ou na casa. Inclúese, ademais, unha clave de respostas para comodidade do 
profesor.  

 
 
5. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Son aquelas competencias que debe desenvolver un alumno ou unha alumna ao finalizar o ensino 
obrigatorio, neste caso na ESPA, para poder lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía 
activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha 
aprendizaxe permanente ao longo da vida.  

 
Finalidades 
 
1- Integrar os diferentes aprendizaxes, tanto os formais, incorporados las diferentes áreas 

ou materias, como os informais e non formais.  
2- Permitir a tódolos estudantes integrar os seus aprendizaxes. 
3- Orienta-la ensinanza, o permitir identificar os contidos e os criterios de avaliación que 

teñen carácter imprescindible. 
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Non existe relación entre a ensinanza de determinadas áreas ou materias e o desenrolo de 
certas competencias. Cada unha das áreas contribúe ao desenrolo de diferentes 
competencias e, a súa vez, cada unha das competencias básicas alcanzaranse como 
consecuencia do traballo en varias áreas ou materias.  
 
No marco da proposta realizada pola Unión Europea téñense identificado oito 
competencias básicas: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística  
2. Competencia matemática  
3. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico  
4. Tratamento da información e competencia dixital   
5. Competencia social e cidadán  
6. Competencia cultural e artística  
7. Competencia para aprender a aprender  
8. Autonomía e iniciativa persoal  
 
En cada materia se inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas 
competencias básicas as que se orienta en maior medida. Por outro lado, tanto os 
obxectivos como a propia selección dos contidos buscan asegurar o desenrolo de todas 
elas. Os criterios de avaliación, serven de referencia para valorar o progresivo grado de 
adquisición. 
 
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
Esta competencia refírese a utilización do linguaxe como instrumento de comunicación oral 
e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 
comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as 
emocións e a conducta. 
 
Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita- esta 
competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse en algunhas 
delas e, con elo, enriquecer as relaciones sociais e desenvolverse en contextos distintos 
ao propio. Así mesmo, favorecese o acceso a máis e diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 
 
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 
Esta competencia supón aplicar aquelas destrezas e actitudes que permiten razoar 
matematicamente, comprender unha argumentación matemática e expresarse e 
comunicarse en el linguaxe matemático, utilizando as ferramentas de apoio adecuadas, e 
integrando o coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento para dar unha 
mellor resposta as situacións da vida de distinto nivel de complexidade. 
 
3.COMPETENCIA EN EL COÑECEMENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO 
 
Esta competencia supón o desenrolo e aplicación do pensamento científico-técnico para 
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interpretar a información que se recibe e para predicir e tomar decisións con iniciativa e 
autonomía persoal en un mundo no que os avances que se van producindo nos ámbitos 
científico e tecnolóxico teñen una influencia decisiva na vida persoal, a sociedade e o 
mundo natural. Así mesmo, implica a diferenciación e valoración do coñecemento científico 
ao lado de outras formas de coñecemento, e a utilización de valores e criterios éticos 
asociados a ciencia e ao desenrolo tecnolóxico.  
 
En coherencia coas habilidades e destrezas relacionadas hasta aquí, son parte desta 
competencia básica o uso responsable dos recursos naturais, o coidado do medio 
ambiente, o consumo racional e responsable, e a protección da saúde individual e colectiva 
como elementos clave da calidade de vida das persoas. 
 
4- TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 
 
Esta competencia implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e 
reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e respectar as normas de conducta 
acordadas socialmente para regular o uso dla información e as súas fontes nos distintos 
soportes. 
 
5. COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁN 
 
Esta competencia supón comprender a realidade social en que se vive, afrontar la 
convivencia y los conflitos empregando o xuízo ético baseado nos valores e prácticas 
democráticas, e exercer a cidadanía, actuando con criterio propio, contribuíndo a 
construción da paz e a democracia, e mantendo unha actitude construtiva, solidaria e 
responsable ante o cumprimento dos dereitos e obrigacións cívicas. 
 
6. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 
 
El conxunto de destrezas que configuran esta competencia refírese tanto a habilidade para 
apreciar e desfrutar co arte e outras manifestacións culturais, como a aquelas relacionadas 
co emprego de algúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias; 
implica un coñecemento básico de las distintas manifestacións culturais e artísticas, a 
aplicación de habilidades de pensamento diverxente e de traballo colaborativo, unha 
actitude aberta, respectuosa e crítica hacia a diversidade de expresións artísticas  e 
culturais, o desexo e vontade de cultivar a propia capacidade estética e creadora, e un 
interese por participar na vida cultural e por contribuír a conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidade, como de outras comunidades. 
 
7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Aprender a aprender implica la conciencia, xestión e control das propias capacidades e 
coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 
pensamento estratéxico, como a capacidade de cooperar, de auto avaliarse, e o manexo 
eficiente dun conxunto de recursos y técnicas de traballo intelectual, todo o cal se 
desenrola a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto 
individuais como colectivas. 
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8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 
Esta competencia supón ser capaz de imaxinar, emprender, desenrolar e avaliar accións o 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido 
crítico. 
 
 
6. INCORPORACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRATICOS 
 
Ademais a lingua estranxeira traballa estes valores a súa actividade diaria pola 
comunicación que se establece nas clases baseándose no respecto as distintas opinións. 
 
Contribución da materia de Lingua Estranxeira a adquisición das distintas 
competencias básicas. 
 
O aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe a adquisición das seguintes 
competencias, todas elas desenroladas en cada unidade de New Burlington English for 
Adults 2   
 
Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e encher de novos 
matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. Un aprendizaxe 
da lingua estranxeira baseado no desenrolo de habilidades comunicativas, contribuirá o 
desenrolo desta competencia básica no mesmo senso que o fai a primeira lingua. A 
aportación da lingua estranxeira ao desenrolo desta competencia e primordial o discurso 
oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así mesmo, el aprendizaxe da 
lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral o desenrolar a habilidade 
para expresarse, oralmente e por escrito.  
 
Competencia para aprender a aprender o facilitar o completar a capacidade dos alumnos e 
para interpretar o representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipótese 
e opinións, expresar y analizar sentimentos e emocións. Por outro lado, a competencia 
para aprender a aprender rentabilizase enormemente si se inclúen contidos directamente 
relacionados coa reflexión sobre el propio aprendizaxe. Esa es la razón de la inclusión en 
el currículo de un apartado específico de reflexión sobre o propio aprendizaxe. El 
desenrolo de estratexias diversas de aprender a aprender prepara o alumnado de forma 
progresiva na toma de decisións que favorecen a autonomía para utilizar e para seguir 
aprendendo a lingua estranxeira ao longo da vida.  
 
Competencia social e cidadán o favorecer o respecto, o interese e a comunicación con 
falantes de outras linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferencias culturais e de 
comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforza-la identidade dos 
interlocutores. Por outro lado, en lingua estranxeira e especialmente relevante o traballo no 
grupo e, a través destas interaccións, se aprende a participar, a expresar as ideas propias 
e a escoitar as dos demais, desenrola a habilidade para construír diálogos, negociar 
significados, tomar decisións valorando las aportacións dos compañeiros, conseguir 
acordos, e, en definitiva, favorecese aprender de e cos demais.  
 
Competencia en tratamento da información e competencia dixital o acceder de maneira 
sinxela e inmediata a información que pódese encontrar nesta lingua, ao tempo que ofrece 
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a posibilidade de comunicarnos utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a 
través do correo electrónico en intercambios con xoves doutros lugares, e, o que e máis 
importante, crea contextos reais e funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe 
directamente ao desenrolo desta competencia.  
 
Competencia artística e cultural o incluír un acercamento a manifestacións culturais propias 
da lingua e dos países nos que se fala e propiciar unha aproximación ao desenrolo desta 
competencia si se facilita a expresión de opinións, gustos e emociones que producen 
diversas manifestacións culturais e artísticas e si se favorecen os traballos creativos 
individuais e en grupo, como la realización e representación de simulacións e obras ou 
autores que teñen contribuído a creación artística. Así mesmo, o área contribúe as 
narracións.  
 
Competencia autonomía e iniciativa persoal o fomentar o traballo cooperativo n a aula, o 
manexo de recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e negociación, o que 
supón poñer en funcionamento determinados procedementos que permiten o desenrolo de 
iniciativas e toma de decisións na planificación, organización e xestión do traballo, 
propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal.  
 
 
7. UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXIAS  DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÖN. 
 
Ao longo de tódalas unidades a competencia dixital e da información traballase con 
ordenador, pizarra dixital,  
 
 
8. SECUENCIACIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DE ÁREA. 
 
Os dez Obxectivos Xerais de Área para New Burlington English for Adults   2 detallados a 
continuación alcánzanse  ao largo das DEZ unidades: 
 
 
1º- Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións 
comunicativas variadas, adoptando una actitude respectuosa e de cooperación. 
 
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma 
comprensible, adecuada e con certo nivel de autonomía. 
 
3º- Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado as capacidades e intereses do 
alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de 
pracer e de enriquecemento persoal. 
 
4º- Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión e coherencia. 
 
5º- Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais 
básicos de la lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 
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6º- Desenrolar a autonomía no aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de 
aprendizaxe, e transferi-la a lingua estranxeira coñecementos e estratexias de 
comunicación adquiridas noutras linguas. 
 
7º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e tódolos medios o seu alcance, incluídas as 
tecnoloxías da información e a comunicación, para obter, seleccionar e presentar 
información oralmente e por escrito. 
 
8º- Apreciar a lingua extraera como instrumento de acceso a información e como 
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos. 
 
9º- Valorar a lingua extraera e as linguas en xeral, como medio de comunicación e 
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquei 
tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.  
 
10º- Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe 
e uso da lingua estranxeira 
 
 
9. TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES 
 
Se considera que cada unidade ocupara 5h.30m aproximadamente. para realizar tódalas 
actividades correspondentes. As horas restantes do cuadrimestre se dedicarán o repaso. 
 
 
10. CONTIDOS DOS MÓDULOS 

 
Os contidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres eixes que posúen 
características e necesidades específicas en canto ao proceso de ensinanza e aprendizaxe:  
 

as habilidades lingüísticas 
 bloque 1: Escoitar, falar e conversar  
 bloque 2: Ler e escribir 

os elementos constitutivos do sistema lingüístico, seu funcionamento e relacións  
 bloque 3: Coñecemento de la lingua 3º y 4º curso individualmente 

dimensión social y cultural de la lingua estranxeira 
  bloque 4: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural 

 
 Bloque 1: Escoitar, falar e conversar 

Nesta etapa se dunha importancia relevante a comunicación oral, polo que o primeiro 
bloque se centra en desenrolar nos alumnos a capacidade para interactuar nestas 
situacións, e se incide na importancia de que o modelo lingüístico de referencia oral 
proveña dun variado número de falantes co fin de recoller as variacións e os matices. De 
ahí a forte presencia no currículo do uso dos medios audiovisuais convencionais e das 
tecnoloxías da información e a comunicación.  
 
 Bloque 2: Ler e escribir 
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Este bloque incorpora tamén os procedementos necesarios para desenrolar a competencia 
discursiva no uso escrito. 
 
 Bloque 3: Coñecemento da lingua 

Permite a elaboración dun sistema conceptual cada vez máis complexo acerca do 
funcionamento da lingua a través da observación das manifestacións orais e escritas da 
lingua que se está aprendendo e seu uso en situacións de comunicación. O punto de 
partida serán as situacións de uso que favorezan a inferencia de regras de funcionamento 
da lingua e que permitan aos alumnos establecer que elementos de la lingua estranxeira 
se comportan como nas linguas que coñecen e que estratexias axúdanlles a progresar os 
seus aprendizaxes, de maneira que desenrolen confianza as súas propias capacidades. 
 
Bloque 4: Aspectos socio-culturais e consciencia intercultural 

Los contidos deste bloque contribúen a que o alumnado coñeza costumes, formas de 
relación social, rasgos e particularidades de los países en los que se fala la lingua 
estranxeira. 
 
 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 
 
- Escoita e comprensión de mensaxes emitidos dentro da aula relacionados coas 

actividades habituais: instrucións, preguntas, comentarios, diálogos.  
- Obtención de información xeral e específica de textos orais auténticos e adaptados, 

propios de las situacións de comunicación traballadas neste nivel e con apoio de 
elementos verbais e non verbais. 

- Uso de estratexias de comprensión dos mensaxes orais: uso do contexto verbal e non 
verbal e dos coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave. 

- Produción de textos orais breves e coherentes sobre temas de interese persoal e con 
unha pronunciación adecuada. 

- Participación en conversacións e simulacións dentro da aula, con pronunciación e 
entoación adecuadas para lograr a comunicación. 

- Emprego de respostas adecuadas en situacións de comunicación na aula. 
- Desenrolo de estratexias de comunicación para superar as interrupcións na 

comunicación e para iniciar e concluír intercambios comunicativos. 
 

 
BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 
 
- Anticipación do contido antes e durante a lectura de textos sinxelos. 
- Comprensión da información xeral e específica en diferentes textos, en soporte papel e 

dixital, auténticos e adaptados, tales como historias ilustradas con fotografías, diálogos, 
redaccións, descricións, correos electrónicos, biografías ou anuncios, artigos de revistas 
e de xornais, etc. 

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica ou de outros países de 
fala inglesa nos textos da sección Did You Know? Ao final das páxinas de repaso. 

- Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto coa axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización de los coñecementos previos sobre el tema; 
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inferencia de significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de 
palabras ou frases similares nas linguas que coñecen. 

- Recoñecemento no uso dalgunhas fórmulas que diferencian o linguaxe escrito (anuncios 
e correos electrónicos) do linguaxe oral. 

- Composición de distintos textos coa axuda de modelos tales como as respostas a unhas 
preguntas, unha descrición, unha narración das cousas que fixeron anteriormente, plans 
para un futuro inmediato ou non, consellos para a saúde, un lugar  etc. Se utilizarán 
elementos básicos de cohesión e estratexias elementais no proceso de composición 
escrita (planificación, textualización e revisión). 

- Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 
 
 
BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA PARA TERCER MÓDULO 
 
Coñecementos lingüísticos: 
 
Elementos morfolóxicos 
- Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua. 
 
Léxico / Vocabulario 
- Relacionado cos temas tratados: linguaxe de clase, sucesos, logros, utensilios de 

cociña, comida e bebida, describir a comida, unha receita, acordos, vacacións e 
actividades de tempo libre, accesorios de viaxe, partes do corpo, saúde, animais, 
adxectivos, adverbios e  verbos, etc. 

- Fórmulas e expresións correspondentes as funcións e temas tratados no curso.  
 
Estrutura e funcións da lingua 
- Uso correcto dos verbos to be y have got, Presente Simple e Presente Continuo, 

preposicións de lugar e tempo (unidade de Introdución). 
-  Past Simple regular e irregular verbs,. Falar sobre feitos do pasado, Repaso do present 

simple e continuous OEG :contraste entre present simple e continuous. Conversa para  
- There was / were e used topara frecuencia en pasado. Falar sobre a comida e os hábitos 

alimenticios. Conversa sobre comida na calle, fast food e slow food. OEG: contraste past 
simple e continuous. Escribir unha receita de cociña. (unidade 2).  

- Formas de expresar futuro: will / be going to e present continuous. Falar de acordos e 
plans de viaxe, facer predicións e discutir preferencias. Word order: adxectivos e 
expresións de tempo (unidade 3).  

- Modais: can / could 77 should // must / mustn´t // have to / don´t have to. Expresar 
habilidade, posibilidade, permiso, consello, obriga, ausencia de obriga e prohibición. 
OEG: be able to, may e might (unidade 4). 

- A  comparación en inglés. Falar de animais e mascotas. Describir e escribir sobre un 
animal. (unidade 5). 

Fonética 
- Pronunciación de sons vocálicos e consonánticos que aparecen en palabras con unha 

escritura parecida ou de especial dificultade. (Unidade introdución, ) 
- Pronunciación de stressed syllables. /-ed/ As maiusculas e puntuación. (Unidade 1) 
-  Pronunciación das formas /i/ e /ai/, was e were. Linking words: but, and, or, so, because 

(Unidade 2) 
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- Pronunciación das formas de will e formas contraidas. When e while (Unidade 3) 
- Pronunciación das formasdas contracións dos modais: can’t, mustn’t y shouldn’t  

(unidade 4). 
- Pronunciación das formas da a breve e corta. (unidade 5). 
 
Reflexión sobre o aprendizaxe: 
-  Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
-  Uso de recursos para o aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou 

tecnoloxías da información e a comunicación. 
-  Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticais adecuadas a distintas 

intencións comunicativas.  
- Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación do propio 

aprendizaxe e uso de estratexias de auto-corrección. 
-  Organización do traballo persoal como estratexia para progresar no aprendizaxe.  
-  Interese por aproveitar las oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e 

fora dela.  
-  Participación activa en actividades e traballos grupais.  
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 
 
 
BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA PARA  CUARTO  MÓDULO 
 
Coñecementos lingüísticos: 
 
Elementos morfolóxicos 
- Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
- Relacionado cos temas tratados: empregos,tarefas do traballo, buscar empleo, a xente 

que te rodea, sociabilidade, sucesos, tecnoloxía, aparellos electicos e electrónicos, moda, 
roupa e compras, materiales e reciclaxe a natureza e o medio ambiente, etc. 

- Fórmulas e expresions correspondentes as funcions e temas tratados no curso.  
 
Estructura e funcions dea lingua 
- Breve repaso do anteriormente estudiado no modulo de 3º(unidade de Introducción, non 

existe pero formalizase como repaso). 
- Uso ddo present perfect simple. Contrastar co past simple. Expresions con: already / yet 

// just // ever // for / since e How long …? Falar de experiencia laboral e profesións. 
Entrevista de traballo (unidade 6). 

- Uso dos pronomes de relativo: who, whose, which e where e when. As formas de 
posesión. Conversa para festa cena. Escribir sobre un mesmo OEG: contraste entre 
present perfect simple e past simple (unidade 7).  

- Fórmulas para falar e expresar a voz pasiva. Falar sobre tecnoloxia,: ordenadores (laptop 
& desktop), tablets, smartphones e outros gadgets. Escribir sobre un invento / inventor ou 
actividades na casa.(unidade 8).  

- Fórmulas para falar ou expresar infinitivos e xerundios en inglés. Falar da roupa. 
Describir o que leva posto un compañeiro. Moda e compras. Escribir sobre gustos de 
vestuario. OEG: Reported Speech: statements e questions (unidad 9). 
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- Fórmulas para falar dacondición. Forma xeral, probable e hipotetica. Falar do reciclaxe e 
o medio ambiente. Escribir como podemos axudar ao medio ambiente. OEG: condición 
imposible (unidad 10). 

 
 
Fonética 
- A acentuación das palabras repaso (unidade de repaso). 
-  Pronunciación dos sons /g/ e /dᶾ/ (unidade 6). 
- Pronunciación dos sons /k/ e /s/ ou /z/(unidade 7). 

- Pronunciación de sons /ᶕᶷ / e /aᶷ / (unidades 8) 

- Pronunciación dos son /i/ e /i:/ (unidade 9) 
Pronunciación: entonación de frases compostas condicionais (unidade 10). 

 
 
Reflexión sobre o aprendizaxe 
-  Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico.  
-  Uso de recursos para o aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas ou 

tecnoloxías da información e a comunicación. 
-  Reflexión sobre o uso e o significado das formas gramaticais adecuadas a distintas 

intencions comunicativas.  
- Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación do propio 

aprendizaxe e uso de estratexias de auto-corrección. 
-  Organización do trabajo persoal como estrategia para progresar no aprendizaxe.  
-  Interése por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto del aula e 

fora dela.  
-  Participación activa en actividades e traballos grupais.  
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 
 
 
BLOQUE 5. ASPECTOS SOCIO-CULTURAIS E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
Los aspectos socio-culturais se tratan de maneira intrínseca en todos los textos orais e 
escritos, así como en el apartado de Reading e Skills Extra, en el que se presentan datos 
interesantes sobre la cultura británica y la de outros países de fala inglesa. 
 
 
11 CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA O TERCEIRO CURSO 
 
Se avaliará si os alumnos son capaces de:  
 

 Recoñecer os diferentes tipos de exercicios e instrucións; utilizar correctamente los 
números cardinais e ordinais, os días da semana e os meses do ano e utilizar o 
linguaxe cotián; utilizar correctamente os verbos to be e have got. O Present 
Simple e Present continuous. “Stative Verbs”;   (Unidade de Introdución). 

 

 Presentaraos demais contando sucesos en pasado simple asi como sucesos que 
acontecen o mesmo tempo (pasado continuo). Empregar adecuadamente o 
vocabulario de sucesos da vida e logros  (Unidade 1) 
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 Falar sobre o pasado; utilizar correctamente There was / There were; utilizar 
correctamente vocabulario relacionado co comida, a cociña e algunhas palabras 
nexo. (Unidade 2) 

 

 Facer predicións e plans; utilizar correctamente o futuro con will e con be going to, 
así como o Present Continuous con valor de futuro; utilizar correctamente 
vocabulario relacionado coas vacacións, facer plans e os accesorios de viaxe. 
(Unidade 3) 

 

 Expresar habilidade, posibilidade e permiso, falar sobre obrigacións e prohibición e 
facer advertencias; utilizar correctamente os modais: can / should / must, os 
posesivos e os pronomes obxecto; utilizar correctamente vocabulario relacionado co 
corpo humano e a saúde. (Unidade 4) 

 

 Expresar comparación en inglés. Utilizar correctamente o vocabulario sobre animais, 
falando de mascotas e os adxectivos (Unidade 5) 

 
 
12. CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA CUARTO CURSO 
 
Se avaliará si os alumnos/as son capaces de:  
 

1- Recoñece-los diferentes tipos de exercicios e instruccions; utilizar correctamente o 
Present Simple & Continuous; Past Simple & Continuous,Future & Modals, practicar 
o vocabulario relacionado coas unidades anteriores(Unidade de Repaso). 

 
2- Expresar correctamente o Present Perfect Simple e contrastalo co Past Simple. 

Falando  do que se ten feito empregando correctamente o vocabulario das 
profesions e as tarefas do traballo (Unidade 6) 

 
3- Expresar frases compostas de relativo para empregar o vocabulario sobre as 

relacions humanas. (Unidade 7) 
 
4- Falar sobre as formas da voz activa e a voz pasiva e o seu correcto emprego; asi 

como, do vocabulario relacionado coa tecnoloxia actual e todos os aparellos 
electronicos modernos que estan a nosa disposición (Unidade 8) 

 
5- Falar das formas de expresar e usar o infinitivo mailo xerundio en ingles. O estilo 

indirecto como forma de expresar o que din os demais.Utilizar correctamente o 
vocabulario relacionado coa moda, a roupa e as compras (Unidade 9) 

 
6- Falar sobre a condiciónalidade dos feitos. Falar e utilizar adecuadamente dos 

materiais e a reciclaxe e a natureza e o medio ambiente. (Unidade 10) 
 
 
13. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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Os criterios de cualificación que se vaian a aplicar en cada uno de los módulos quedan 
reflexados así, faranse un mínimo dúas probas por bimestre cun valor do 80% da nota 
final. O 20% restante da nota final repartirase entre o traballo de casa e clase, maila 
actitude na aula e cara a materia, os exercicios do Workbook e outras tarefas que o/a 
profesor/a considere oportunas. 
 
Mínimos exixibles: 
 
-Saudar e levar unha conversación coas estruturas mais sinxelas estudiadas con un 
mínimo coñecemento do vocabulario estudiado nos temas. 
 

- Escribir un pequeno texto con estruturas sinxelas comprensibles estudiadas durante 
o curso. 

 
- Diferencia-las estruturas gramaticais mais sinxelas para usalas correctamente nos 

respectivos cursos.  
 
 
14 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Libro do alumno: Lauren Rose, New Burlington English for Adults 2 
 
-Workbook 2 ( Burlington Book, Ltd.) 
 
Teacher´s Manual: Lauren Rose, New Burlington English for Adults  2 (Burlington 
Book Ltd.). 
 
Fotocopias, lecturas graduadas, textos, medios audiovisuais, diccionarios e aula de 
informática. En todas as aulas disponse de canon, pantalla e ordenador 
 
 
15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Son as programadas polo departamento de acordo co Programa anual de actividades 
complementarias e extraescolares establecidas polo centro. Actividades Extraescolares e 
Complementarias 
 
 
 

ANEXO I 

PLANS DE REFORZO E RECUPERACION 

Neste contesto hai que aclarar que a materia lingua estranxeira: inglés, é unha materia 
cíclica que repasa o dado no curso anterior, polo que non temos que adoitar medidas 
especiais. 
 



 

 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026 
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Inglés 

 

17 

 

 

ANEXO II 

CRITERIOS BÁSICOS PARA APROBAR A MATERIA 
 

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN FINAL 
ORDINARIA:  

 Probas. 

 O alumno realizará polo menos 2 probas por avaliación. Aprobarase si se acada 
un mínimo de 5 puntos sobre 10 (50%).(Gramática e Vocabulario, Listening 
Comprehension, Reading Comprehension, Writing Expression e Speaking Expression 
and Interaction) 
 É un sistema de avaliación continua o cal supón que non hai recuperacións e 
a nota media das probas feitas será a nota da avaliación, se non sufrira ningunha 
redución ou mellora nos outros apartados.  
 A primeira avaliación terá un valor do 30% da nota final, a segunda avaliación o 
30% , e a terceira o 40%.  
 Se un estudante inclúe citas extensas ou textos en traballos ou exames sen 
mencionar a súa fonte, será cualificado coa nota mínima (1 punto) 
Observación directa na aula: classwork, homework comportamento e actitude. 

  A actitude do alumno ante a materia dentro da aula deben ser obrigatoriamente 
correctos. O alumno deberá participar activamente na clase e esforzarse en usar o 
inglés en todo momento. 

 
Considerase participación activa na clase: para optar a avaliación continua, non 

basta con estar na clase, cada alumno deberá atender e entender as explicacións 
feitas, preguntar no caso de incomprensión do explicado, participar activa e 
conscientemente nas tarefas a realizar, reflexionar sobre esas tarefas e dar solucións 
e colaborar en todo o que profesor ou o auxiliar de conversa, no seu momento, 
propoñan. Negarse a participar ou realizar algunha actividade incidira negativamente 
na cualificación do apartado classwork 

 
O abandono da materia notificarase cando o alumno: falte reiterada e 

continuamente as clases (preaviso 6%, PDC 10%), non atenda, colabore, participe, 
ou deixe de realizar as tarefas e probas propostas polo/a profesor/a. 

 
No caso da perda da avaliación continua a nota farase sobre o 80% da nota global 

(en tanto que o alumno non desenvolveu a destreza do Speaking). Co cal a nota 
máxima obtida será de 8 puntos , sendo o aprobado 5 puntos 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 A nota de cada avaliación obterase da valoración de todo o mencionado con 
anterioridade do seguinte modo 

No caso da ESA Adultos como en cada cuadrimestre se avaliara un curso, en 
cada curso farase unha proba inicial para detectar o nivel do alumnado, máis unha 
proba intermedia e outra o final de cada curso. 
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 Posibles escenarios. 

Semiprensencialidade de confinamento: para os alumnos que non poidan asistir  a 
clase. Se comunicara el profesor con eles polos medios telemáticos dispoñibles  

 
En caso de pasar a ensinanza a distancia: respectarase o horario de clase presencial 

a traves da aplicación telemática que a Xunta poña a disposición dos profesores , polo 
tanto as tarefas serán entregadas via telemática no tempo e prace de data de entrega, 
ben sexa por correo electrónico designado polo profesor ou pola Aula Virtual do IES. 
Neste punto os alumnos terán a obriga de asistencia a clase telemática e a ter presencia 
de video e audio. 

A proba de avaliación constara de un so exame que será feito por partes, con tempo 
especifico para cada parte, do mesmo cos contidos da materia impartida no trimestre 
correspondente e, formulado nas destrezas: Grammar/Vocabulary, Reading 
Comprehension, Listening Comprehension, Writing Expression e Speaking Expression 
and Interaction. 
 

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN FINAL 
EXTRAORDINARIA  

 Exame. 

 O alumno deberá aprobar cun mínimo de 5 puntos sobre 10 (50%) unha proba 
sobre os contidos mínimos do curso. As probas poden incluír apartados de Gramática 
e Vocabulario, Listening Comprehension,  Reading Comprehension, Writing 
Expression e Speaking Expression and Interaction 
 Non se terá en conta ningún outro apartado dos criterios da avaliación final 
ordinaria. A nota máxima acadada será de 6 puntos. 

 
 

ANEXO III 

TABOAS DE AVALIACIÓN 

Peso na cualificación das distintas destrezas 
 

 

ESA 

 Instrumentos 
Porcentaxe da 
cualificación 

Traballo 
Observación do traballo diario na aula e na 

casa, compromiso coa materia, participación 
na aula, actitude... 

Redaccións, proxectos... 
Traballos individuais e cooperativos, tanto 

escritos coma orais 

20% 
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Exames Probas escritas e orais 80% 

Listening 15% 

Speaking 10% 

Reading 15% 

Writing 20% 

Vocabulary 
Grammar 

40% 

 

 

ANEXO IV 

  Minimos esixibles de inglés por curso 

3º / 4º ESA 
 
Vocabulary 
 

- Life events, achievements, Verbs 
- Kitchen utensils, food 
- Holiday activities, travel accessories 
- Parts of the body, health, adjectives 
- Animals 
-  
- Jobs, work tasks, getting a job 
- Relationships 
- Technology, electric appliances 
- Fashion, shopping 
- Environment 

 
Grammar 
 

- Have got, present simple, present continuous 
- Past simple, question tags 
- Past continuous 
- Ways to express future: present simple & continuous, will, be going to 
- Modals, adverbs 
- Comparative & superlative, too & enough 

 
- Present perfect simple & continuous 
- Past perfect, relative pronouns 
- Passive voice 
- Conditional clauses 
- Reported speech 

 
Reading 

1. Identifica a información relevante de instrucións, indicacións ou normas. 
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2. Comprende o sentido xeral e detalles específicos de textos xornalísticos, literarios ou de 
ficción en diferentes soportes. 

3. Comprende o esencial de mensaxes e correspondencia de carácter formal e informal en 
diferentes soportes. 

4. Localiza información específica esencial en material de referencia e estudo. 
 
Listening 

1.Comprende os puntos principais e algúns detalles de mensaxes orais, transmitidas de 
viva voz ou por medios técnicos. 

2.Comprende o esencial en transaccións e xestións cotiás e en conversas formais e 
informais. 

3.Identifica as ideas principais e información relevante de presentacións, charlas, 
exposicións ou noticias. 
 
Writing 

1.Completa formularios, cuestionarios ou impresos con información persoal. 

2. Escribe notas, mensaxes, anuncios, posts e correspondencia formal e informal breve 
con información sinxela e relevante. 

3.Escribe textos utilizando un léxico adecuado, convencións ortográficas, de puntuación e 
formato correctos e ben estruturados. 

 
Speaking 

1.Realiza presentacións orais presentacións breves e ensaiadas e responde a preguntas 
sinxelas que se lle poidan formular sobre as súas presentacións. 

2.Desenvólvese en transaccións e xestións cotiás de forma correcta. 

3.Participa en intercambios comunicativos en contextos habituais. 

4.Exprésase correctamente en conversas nas que participa, utilizando estruturas sinxelas e 
unha pronuncia clara. 
 
 
 


