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Nuestro instituto está situado en el centro de una gran ciudad como Vigo. Los alumnos proceden de 

varios estratos sociales, por lo que hay una gran heterogeneidad. Nuestra programación intenta 

ajustarse a las diferentes necesidades educativas del alumnado, que va desde alumnos con alto nivel 

de inglés que realizaron cursos de verano o estancias en un país de habla inglesa, hasta alumnos con 

nivel más bajo y otras dificultades de aprendizaje. 

 Dentro de nuestro centro el departamento de inglés es uno de los más numerosos, con seis 

profesores/as que enseñamos a todos los alumnos del centro en secundaria y bachillerato. A la 

información general dada sobre la contextualización del centro, es importante añadir en el nivel de 

1ºESO, la diferente procedencia del alumnado. Los centros de Educación Primaria adscritos al IES 

San Tomé son el CEIP Altamar y CEIP Lope de Vega. El alumnado, por lo tanto, procede 

mayoritariamente de estos centros. Sin embargo, también hay representados otros centros de la 

ciudad. En general se mantienen juntos los alumnos y alumnas que proceden del mismo centro de 

adscripción, lo que facilita su adaptación al nuevo nivel. La población inmigrante es 

mayoritariamente procedente de Sudamérica, pero también del norte de África y de China.  

Es importante ayudarles en esta transición al instituto, que comporta una mayor responsabilidad y 

autonomía por parte del alumnado, pero que dada su edad no siempre es fácil de lograr. 

Normalmente hay que ayudarles con la organización tanto del material como de la tarea escolar, y 

guiarlos en la adquisición de unos buenos hábitos de estudio (colaborando con la tutoría y el 

departamento de orientación). Hemos de destacar la llegada al centro de alumnado procedente de 

países que no cuentan con un sistema de enseñanza que dote a los alumnos con un nivel adecuado 

de inglés, de manera que son matriculados sin tener, en algunos casos ni siquiera unas mínimas 

nociones del idioma. Tenemos alumnos de 4º ESO que llegan al centro sin saber absolutamente 

nada de inglés y no cuentan con clases de apoyo.  

 
 
 
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO  
Mª Gloria Lago Cuadrado (PES Definitivo- Jefe del Departamento) 
Avelina Rodríguez Gil (PES Definitivo) 
Santiago Rodríguez Sánchez  (Maestro Definitivo) 
Ángel Agulló Sousa (PES Definitivo) 
Camila  Núñez David (PES Expectativa ) 
Noelia Fernández García (PES en período de prácticas) 
SITUACIÓN DEL INGLÉS DENTRO DEL CENTRO: NIVELES Y G RUPOS: 
El inglés se imparte este curso como primera y como segunda lengua en los niveles que siguen: 
 
Primera lengua extranjera:  grupos: 
Niveles  / Grupos 
1º ESO 4 grupos 
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2º ESO 4 grupos / 2º ESO- PMAR 1 grupo 
3º ESO  4 grupos / 3º ESO- PMAR 1 grupo 
4º ESO  4 grupos 
1º BAC  5 grupos 
2º BACH 5 grupos 
 
Segunda lengua extranjera.  Grupos: 
Niveles / Grupos 
1º ESO 1 grupo 
2º ESO 1 grupo 
3º ESO 1 grupo 
2ºBACH 1 grupo 
 

La distribución de los cursos a impartir por el departamento se hizo por acuerdo de los 
miembros en una reunión de departamento, y quedo del siguiente modo: 
 
Mª Gloria Lago Cuadrado jefe del Departamento 

 16 horas lectivas:   2º PMAR, 3º PMAR,  4º ESO 1 g rupo, 2ª ESO 2ªLEI, 1º ESO 
2ªLEI 
 
Avelina Rodríguez Gil:  
 19 horas lectivas:   
 3º ESO 2ªLEI, 4º ESO, 1 grupo, 2º BACH 4 grupos, A fondamento 2 grupos.      
 
Santiago Rodríguez Sánchez:  
  15 horas: 4 grupos de 1º, e 4 grupos de 1º  Eso    
 
Ángel Agulló Sousa: 
 19 horas: 3ºESO 1 grupo, 1º BACH, 4 grupos, 2º BAC H, 1 grupo 
 
Camila Núñez David: 
20 horas lectivas: 
1º ESO 2ª LEF, 2 grupos, 3º ESO, 2 grupos, 4º ESO, 2 grupos, 1º BACH, 1 grupo 
 
Noelia Fernández García: 
 19 horas: 1º ESO, agrupamento LC, 1 grupo, 1º ESO LC, 1 grupo, 
 2º ESO, 3 grupos, 3º ESO, 1 grupo. 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:  
 

 

 TÍTULO  AUTOR  EDITO-
RIAL  

ISBN 

 
1º 

PULSE 1 Student´s 
Book 

Catherine McBeth 
Haywood, Jackson 

Macmillan 
 

9780230429697 
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ESO 
 

PULSE 1 Workbook & Ludlow Macmillan 9780230439122 

 
2º 

ESO 
 

PULSE 2 Student´s 
Book 

PULSE 2 Workbook 
Pack 

Michele Crawford.  
 

Michele Crawford 
y Patricia Reilly 

Macmillan 
 

Macmillan 

9780230439269   
 

9780230439313 

 
3º 

ESO 
 

WAY TO 
ENGLISH 3 SB 
Student´s book  
 
WAY TO 
ENGLISH  3 
Workbook 

 Burlington 
 

Burlington 

9789963516414 
 
 

 
4º 

ESO 
 

WAY TO 
ENGLISH 4 
Student´s Book 
WAY TO 
ENGLISH 4 
Workbook 

Linda Marks y  
Emily Devlin 

Burlington 
 

Burlington 

978-9963-51-647-6 
978-9963-51-648-3 

 
1º 

BAC
H. 
 

 
English File 3rd 
Edition 
Intermediate 
Student´s Book &  
Workbook  with key 

 
 Oxenden & 
Latham-Koenig 

 
Oxford 

 
 

9780194519915 
(pack) 

 
2º 

BAC
H. 
 

Viewpoints 2  
Student´s Book  

 
    Viewpoints 2  
Workbook   

    J.Manuel Rubio 
& Elisabeth Grant 

 
Burlington Books 

978-9963-47-975-7 
 

978-9963-47-976-4 

 
Alumno

s 
PMAR 
2º ESO 

SPECTRUM 2 SB 
SPECTRUM 2 
Essential Practice 
WB 

CHERYL 
PELTERET & 
DAN MORRIS 

Oxford 9780194852210 
 

9780194517799 

 
Alumno

s 
PMAR 
3º ESO 

SPECTRUM 3 SB 
SPECTRUM 3 
Essential Practice 
WB 

PAUL KELLY 
& DAN 

MORRIS 
 

Oxford 
 

Oxford 

9780194852371 
 

9780194517829 

 
1º ESO Inglés 2º idioma:  UP BEAT Starter Pulse 1 (libro ddel alumno) ISBN 978-14082-1722-1    
 Autor: Ingrid Freebairn,     Editorial: Pearson Longman 
2º ESO Inglés 2º idioma: UP BEAT Elementary (libro del alumno) ISBN:  9781408217160    
  Autores:Steve Elsworth & Jim Rose,      Editorial  Longman 
 
3º ESO Inglés 2º idioma: ENGLISH PLUS 3 SB (ES)     ISBN: 9780194848299                              
Autores:  Ben Wetz & H. Halliwell, editorial: Oxford 
4º ESO Inglés 2º idioma: ENGLISH PLUS 4 SB (ES)ISBN: 9780194848411                           
Autor:  Ben Wetz & H. Halliwell, editorial: Oxford 
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Materiales y recursos didácticos incluidos en los  libros de texto: 
 
Student´s  Book   para utilización del alumno en clase.  
 
Libro digital    contiene las unidades del libro y supone un factor muy motivador. Todas las 
aulas del centro están equipadas con pizarra digital, cañón y conexión a Internet, y además 
algunos profesores contamos con ordenadores portátiles. 

  
 Workbook   para utilización del alumno en casa  como deberes.  
 

Teacher´s Book  Una guía didáctica completa que establece los objetivos del curso y 
contiene notas para la realización de las actividades del Student´s Book, el solucionario de 
las actividades del Workbook  y tests y sugerencias para el desarrollo de la evaluación 
contínua.  Proporciona asimismo ideas para la enseñanza de temas transversales. 
 
Teacher´s Resource Pack con todo tipo de materiales de práctica y refuerzo, así como 
exámenes adicionales. 

 
CDs Contienen actividades de comprensión oral, modelos de pronunciación, ejercicios de 
práctica de la misma, y tests de evaluación del alumnado.   
 
CD-ROMs y enlaces a la páginas web de los distintos libros  Un soporte de actividades para 
que el alumnado practique con su propio PC en casa los conocimientos adquiridos en el aula,  
 

 

Asimismo tenemos películas en  DVD,  diccionarios monolingües y bilingües, y lecturas graduadas. 

Algunos de los libros de lectura están en el departamento y otros en la biblioteca. 

El laboratorio de idiomas lo compartimos con el departamento de Francés y cada uno de los 

profesores tiene asignadas unas horas de utilización con sus alumnos, según un horario establecido 

de mutuo acuerdo por los dos departamentos. Un factor a destacar es lo numerosas que suelen ser 

los grupos en este centro, lo que repercute negativamente en la calidad de la enseñanza y en la 

atención individualizada. También nos encontramos con la dificultad añadida de no contar con 

equipamiento informático adecuado, ya que la conexión a internet no es buena y los ordenadores se 

estropean con frecuencia; algunos de ellos son antiguos y no funcionan bien. En una asignatura 

como inglés, esto es especialmente perjudicial.   

 
 
 

REFERENCIAS NORMATIVAS DA PROGRAMACIÓN  
 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei 
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 
- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 
- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 
contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o 



 7 

bacharelato (BOE do 29). 
- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). No caso das 
programacións didácticas de Educación Primaria,  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 
establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9). 
- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración 
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e 
bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 
- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación 
do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 
 

 
 

 
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENC IAS BÁSICAS  e  

Relación dos estándares de aprendizaxe  por competencias: 
 

A aprendizaxe da área de lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento das competencias 
básicas: 

- Competencia en comunicación lingüística: 

 Contribúe ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística, complementando e 
enriquecendo  esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística 
refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 
representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 
coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta. 

Ofrécense unha a gran variedade de actividades que promueven a comunicación real no aula, cun 
desenvolvemento sistemático das destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para 
personalizar. 
Os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, que se 
desenvolverá a través de actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e 
coñecementos básicos de fonética. 
- Aprender a aprender: 

 Contribúe ao desenvolvemento da competencia de aprender a aprender ao contribuír á mellora da 
capacidade comunicativa xeral. Por iso a aprendizaxe dunha lingua estranxeira debe incluír a 
reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando as estratexias e recursos que os fan máis 
eficaces. Isto comporta a consciencia 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. 

Esta destreza desenvólvese en todas as unidades de modo que o alumno reflexione achega das 
estratexias que lle permitan unha mellor aprendizaxe e logro das súas metas. O alumno debe aportar 
a súa opinión persoal con moita frecuencia, elixir por si mesmo, buscar información por si mesmo e 
sen a cal non poderá finalizar a actividade; traballará o traballo regular e os hábitos de estudo.  
O alumno será capaz de reflexionar sobre el mesmo, a súa propia aprendizaxe, sobre que sabe e que 
necesita aprender, deste xeito o alumno alcanzará unha aprendizaxe autónoma e será crítico e 
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racional. 
 
- Competencia dixital: 

 Contribúe ao desenvolvemento da competencia  dixital ao utilizar a lingua estranxeira como unha 
posibilidade de comunicación tecnolóxica, creando contextos reais e funcionais  de comunicación. 
Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 
información e transformala en coñecemento. 

Esta competencia desenvólvese  a través de: 
� Recursos nas webs dos libros de texto das diferentes editoriais con artículos e podcasts, 

contido interactivo, actividades prácticas, documentais en video, exames de práctica, idioms, 
etc. 

� O uso das TIC para a búsqueda e contraste de información relacionada coa aprendizaxe da 
lingua, e para a elaboración e presentación de proxectos. 

 
-Competencias sociais e cívicas: 

 Contribúe ao desenvolvemento da competencia social e cidadá, xa que coñecer unha lingua 
estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades 
destas. Este feito favorece a comprensión da realidade social en 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 como as diferenzas. 

En todas as unidades lévase a cabo o desenvolvemento de actividades que promoven tanto o 
traballo cooperativo como colaborativo. Exemplo do desenvolvemento de devanditas destrezas son 
debates sobre tema que suscitan controversia ou conversacións entre os alumnos sobre diversos 
temas que se suscitan,  
especialmente en 4º da ESO e bacharelato. 
Debido a realidade das actividades, os alumnos conseguen unha comunicación máis satisfactoria e 
séntense máis motivados para participar. 
O nivel de interacción no aula entre os alumnos é moi alto debido a que a maioría das actividades 
dirixe aos alumnos a unha forma de traballo cooperativo no que a comunicación entre eles é 
esencial. 
 
 -Conciencia e expresións culturais: 

 Contribúe ao desenvolvemento da competencia artística e cultural se as producións lingüísticas 
que se utilizan conteñen un compoñente cultural. 

Esta competencia desenvólvese a en todas as unidades , tanto en actividades de comprensión escrita 
e oral, como nas relacionadas coa expresión oral e escrita. O conxunto de todas elas mostra ao 
alumno diferentes realidades e mostras do mundo da arte e a cultura, tanto dos paises anglofalantes 
coma dos outros. 

 -Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta , debido a que en todas as 
unidades o alumno atoparase con actividades que lle esixirán ser asertivo á hora de dar a súa 
opinión, flexible e cooperativo. Todas as unidades favorecen o desenvolvemento de cualidades 
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como a imaxinación, creatividade, confianza en si mesmo ou o sentido crítico. Os alumnos adquiren 
autonomía a medida que avanza no coñecemento da lingua. 
 
 
-Competencia  matemática, ciencia e tecnoloxía: 
En moitas das unidades preséntanse datos que os alumnos deben analizar para sacar as súas propias 
conclusións e utilizar a información extraída de forma adecuada á tarefa que se solicita. Por 
exemplo, analizar información nas seccións de Reading, como resultados de enquisas por exemplo, 
e presentar datos/ argumentos nas tarefas de Writing, desenvolvendo desta forma a competencia 
matemática. 
 
 
Relación dos estándares de aprendizaxe  por competencias: 
 
Competencia en comunicación lingüística: 
 
ESCOITAR 
Recoñece e recorda as palabras clave dunha exposición oral dun tema específico coñecido. 
Comprende a idea xeral de textos orais, emitidos cara a cara ou por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotiáns, si fálase amodo e con claridade.  
Comprende as informacións específicas máis relevantes de textos orais, emitidos cara a cara ou por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotiáns, si fálase amodo e con claridade. 
 
FALAR 
Reproduce a pronunciación, ritmo e acentuación da lingua estranxeira. 
Expresa oralmente pensamentos, emocións, vivencias e opinións de xeito sinxelo 
 
CONVERSAR 
Utiliza con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 
estranxeira en contextos reais de comunicación 
Reproduce as fórmulas habituais e culturais que se empregan na comunicación interpersonal no 
aula. 
Comunícase oralmente participando en conversacións e en simulaciones sobre temas coñecidos ou 
traballados previamente. 
Interactúa oralmente en lingua estranxeira co profesorado ou cos compañeiros sobre temas de 
interese persoal e tarefas de clase. 
Utiliza un vocabulario suficientemente amplo para expresarse oralmente e por escrito con 
propiedade e precisión en situacións concretas.  
 
LER 
Extrae información específica de textos escritos adecuados á idade, con apoio de elementos 
textuales e non textuales, sobre temas variados e outros relacionados con algunhas materias do 
currículo. 
Le textos de certa extensión apropiados á súa idade, intereses e nivel de competencia con axuda do 
dicionario. 
 
ESCRIBIR 
Escribe palabras respectando as regras de ortografía. 
Escribe frases coa orde sintagmático correcto. 
Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando as estruturas, as funcións e o léxico 
adecuados, así como algúns elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e respectando as 
regras elementais de ortografía e de puntuación. 
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Coñece os principais procedementos de formación de palabras como instrumento para ampliar o 
léxico.  
 
Competencia dixital: 
Busca, obtén, procesa e comunica información na lingua estranxeira para transformala en 
coñecemento utilizando sistemas informáticos ou Internet.  
Analiza de xeito crítico a información obtida.  
  
Competencia social e cidadá: 
Traballa en parellas e grupos aceptando o seu papel neses agrupamientos. 
Valora a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento 
entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación.  
 
Consciencia e expresións culturais: 
Identifica e aprecia algúns elementos culturais propios dos países e culturas onde se fala a lingua 
estranxeira.  
Demostra valores de iniciativa, creatividade e imaxinación. 
 
Aprender a aprender: 
Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (morfología, 
sintaxis e fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaxe. 
Aplica os coñecementos do sistema lingüístico específicos da lingua estranxeira (fonéticos, léxicos, 
estructurales e funcionales) para que as producións de textos orais sexan correctas. 
Identifica e xestiona algunhas estratexias utilizadas e materiais ofrecidos polo libro de texto para 
progresar na aprendizaxe. 
Coñece e utiliza de xeito habitual as principais estratexias e técnicas que favorecen o traballo 
intelectual (resumo, esquema, mapas conceptuais...).  
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Utiliza procesos de autoevaluación. 
Comunícase oralmente participando en conversacións e en simulaciones sobre temas coñecidos ou 
traballados previamente. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Extrae e analiza datos para sacar as súas propias conclusións e utiliza a información extraída de 
forma adecuada a tarefa. 
 

 
Rúbrica de avaliación por competencias clave 

 
A continuación, inclúese unha táboa patrón, a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias 
que se van adquirindo en cada unidade e ó final do curso- táboa que pode  adaptarse ós diferentes 
cursos.  
Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito 
máis detallada da mesma. 
Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter 
as súas propias necesidades e adaptará o modelo segundo conveña. 
No apartado para indicar a cualificación as abreviaturas corresponden a: IN (Insuficiente); SU 
(Suficiente); BE (Ben); NT (Notábel); SB (Sobresaliente). 
 
 
UNIDADE _____ 
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Instrumentos para avaliar Cualificación 

Competencias 

T
ra

b
al

lo
 n

a 
cl

as
e 

P
ro

ba
 e

sc
rit

a 

P
ro

ba
 o

ra
l 

W
or

kb
oo

k 

P
or

tfo
lio

 

O
ut

ro
s IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Estabelece vínculos e relacións 
construtivas cos demais e co 
contorno, e achégase a novas 
culturas, que adquiren 
consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística 
como motor da resolución pacífica 
de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes 
orais en situacións comunicativas 
diversas e adapta a comunicación 
ao contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a 
cada situación, utilizando códigos e 
habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras 
propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa 
información para comprender, 
compoñer e utilizar distintos tipos 
de textos, con intencións 
comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, 
de descubrimento doutros 
contornos, idiomas e culturas, de 
fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes 
tipos de discurso acordes á 
situación comunicativa en 
diferentes contextos sociais e 
culturais. 

           

Ten consciencia das convencións 
sociais, dos valores e aspectos 
culturais e da versatilidade da 
linguaxe en función do contexto e 
da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta 
opinións distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias 
ideas e emocións, e acepta e realiza 
críticas con espírito construtivo. 
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Enriquece as relacións sociais e 
desenvólvese en contextos distintos 
ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a maís e diversas fontes de 
información, comunicación e 
aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos 
de información, amplía o 
coñecemento sobre aspectos 
cuantitativos e espaciais da 
realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co 
mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e 
precisión informacións, datos e 
argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior 
variedade de situacións e 
contextos, segue cadeas 
argumentais, identificando as ideas 
fundamentais, e estima e axuíza a 
lóxica e a validez de 
argumentacións e informacións. 

           

Identifica a validez dos 
razoamentos e valora o grao de 
certeza asociado aos resultados 
derivados dos razoamentos 
correctos. 

           

Identifica situacións que precisan 
elementos e razoamentos 
matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e 
selecciona as técnicas adecuadas 
para calcular, representar e 
interpretar a realidade a partir da 
información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos 
matemáticos para interpretar e 
producir información, resolve 
problemas provenientes da vida 
cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí 
consecuencias e mellora e preserva 
as condicións de vida propia e dos 
demais; ademais, desenvólvese 
adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa persoal en diversos 
ámbitos da vida e do coñecemento. 
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Aplica os conceptos e principios 
básicos que permiten a análise dos 
fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o 
espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade 
humana e interactúa co espazo 
circundante. 

           

Demostra espírito crítico na 
observación da realidade e na 
análise das mensaxes informativas 
e publicitarias, así como uns 
hábitos de consumo responsábel na 
vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as 
consecuencias duns ou outros 
modos de vida, e adopta unha 
disposición a unha vida física e 
mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e 
obtén conclusións baseadas en 
probas para comprender e tomar 
decisións sobre o mundo físico e 
sobre os cambios que produce a 
actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos 
científicos e técnicos, e teorías 
científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os 
procesos e actitudes propios da 
análise sistemática e de indagación 
científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e 
límites da actividade investigadora, 
como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións 
técnicas, seguindo criterios de 
economía e eficacia, para satisfacer 
as necesidades da vida cotiá e do 
mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento 
científico, xunto con outras formas 
de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia 
e ao desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os 
recursos naturais, coida o ambiente, 
fai un consumo racional e 
responsábel, e protexe a saúde 
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individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida 
das persoas. 
3. Competencia dixital            
Busca, obtén, procesa e comunica 
información para transformala en 
coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
como elemento esencial para 
informarse, aprender e 
comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas 
básicas e as súas pautas de 
decodificación e transferencia, e 
aplica en distintas situacións e 
contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as 
súas fontes, as súas posibilidades e 
a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, 
analiza, sintetiza e fai inferencias e 
deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e 
intégraa nos esquemas previos de 
coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación 
como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de 
transmisoras e xeradoras de 
información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información 
abundante e complexa, resolve 
problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos 
e xera producións responsábeis  e 
creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación a 
partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas 
tecnolóxicos, e do efecto que eses 
cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas 
habituais de software e hardware 
que xorden. 

           

Organiza a información, procésaa e 
oriéntaa para conseguir obxectivos 
e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo            
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eficiente, e avalía e selecciona 
novas fontes de información e 
innovacións tecnolóxicas, a medida 
que van aparecendo, en función da 
súa utilidade para acometer tarefas 
ou obxectivos específicos. 
É unha persoa autónoma, eficaz, 
responsábel, crítica e reflexiva ao 
seleccionar, tratar, utilizar e valorar 
a información e as súas fontes, 
contrastándoa cando é necesario. 
Respecta as normas de conduta 
acordadas socialmente para regular 
o uso da información e as súas 
fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispón de habilidades para 
iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada 
vez máis eficaz e autónomo, de 
acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire consciencia das propias 
capacidades e das estratexias 
necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de 
motivación, confianza nun mesmo 
e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de 
como se aprende. 

           

Xestiona e controla de forma eficaz 
os procesos de aprendizaxe, 
optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias 
potencialidades, aumentando 
progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de 
aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a 
atención, a concentración, a 
memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a 
motivación de logro. 

           

Coñece os diferentes recursos e 
fontes para a recollida, selección e 
tratamento da información, 
incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións 
racional e criticamente, coa 
información dispoñíbel. 

           

Obtén información para            
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transformala en coñecemento 
propio relacionado cos 
coñecementos previos e coa propia 
experiencia persoal. 
Fixa metas alcanzábeis a curto, 
medio e longo prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é 
responsábel, acepta os erros e 
aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla 
as propias capacidades e 
coñecementos desde un sentimento 
de competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            
Comprende a realidade social na 
que vive así como contribúe á súa 
mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe 
como comportarse en determinadas 
situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente 
os dereitos e deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de 
distintas perspectivas á hora de 
analizar a realidade social e 
histórica do mundo. 

           

Dialoga para mellorar 
colectivamente a comprensión da 
realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades 
actuais, a súa crecente pluralidade e 
o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza 
á sociedade na que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude 
construtiva, mediante unha escala 
de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e 
comprende o seu punto de vista, 
aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos 
entre os diferentes colectivos, 
especialmente entre o home e a 
muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas 
de convivencia coherentes cos 
valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, 
solidaria e responsábel ante o 
cumprimento dos dereitos e obrigas 
cívicas. 
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6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a 
responsabilidade, a perseveranza, o 
coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e 
demora a necesidade de 
satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina 
proxectos, e leva adiante as accións 
necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, 
responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e 
leva a cabo proxectos, elabora 
novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, 
coñece as fases de 
desenvolvemento dun proxecto, 
planifica, toma decisións, actúa, 
avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as 
posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e 
mantén a motivación para lograr o 
éxito nas tarefas emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, 
laboral ou de lecer dispoñíbel, coas 
capacidades, desexos e proxectos 
persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o 
cambio, comprende os cambios 
como oportunidades, adáptase 
crítica e construtivamente a eles, 
afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos 
vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para 
relacionarse, cooperar e traballar en 
equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes 
relacionadas co liderado de 
proxectos, as habilidades para o 
diálogo e a cooperación, a 
organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender 
dereitos ou a asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e 
avalía accións ou proxectos 
individuais ou colectivos con 
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creatividade, confianza, 
responsabilidade e sentido crítico. 
7. Conciencia e expresións 
culturais 

           

Coñece, comprende, aprecia e 
valora criticamente diferentes 
manifestacións culturais e 
artísticas, e utilízaas como fonte de 
enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos 
propios e alleos. 

           

Avalía e axusta os procesos 
necesarios para alcanzar resultados, 
xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

Exprésase e comunica con 
diferentes realidades e producións 
do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, 
a imaxinación e a creatividade para 
expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais 
técnicas, recursos e convencións 
das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes 
entre as manifestacións artísticas e 
a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do 
pensamento, das correntes 
estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na 
expresión de ideas, experiencias ou 
sentimentos a través de diferentes 
medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou 
escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o 
dereito á diversidade cultural. 

           

Aprecia e goza coa arte para poder 
realizar creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade 
de cultivar a propia capacidade 
estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á 
conservación do patrimonio 
cultural e artístico. 
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OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar, 
preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, 
multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país atópase 
comprometido como membro da Unión Europea no fomento e coñecemento doutras linguas 
comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o 
Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas 
estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da 
competencia nas diferentes linguas dun falante.  
 
O currículo básico da LOMCE 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, así� 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, así� como rexeitar a violencia, os prexuizos de calquera tipo, os comportamentos 
sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

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

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

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

OBXECTIVOS XERAIS  DA MATERIA DE INGLÉS  

 

A  Educación Secundaria Obrigatoria na área de Linguas Estranxeiras (inglés) ten como obxectivo 
desenvolver a competencia comunicativa dos alumnos, garantindo que estes asimilen as regras 
gramaticais da lingua inglesa e adquiran o vocabulario básico necesario para comunicarse. Ese 
principio xeral descomponse nos seguintes obxectivos: 
 
1. Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións 

comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  
2. Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación de forma 

comprensíbel, adecuada e con certo nivel de autonomía.  
3. Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás 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.  

4. Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión e coherencia 
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5.  Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais .       básicos 
da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e 
transferirlle á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras 
linguas.  

7. Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 
información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por 
escrito.  

8. Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de 
aprendizaxe de contidos diversos.  

9. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento 
entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de 
discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.  

10. Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e uso da 
lingua estranxeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE POR CURSOS 

 
 
 

1º ESO: 
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A) OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁ NDARES DE APRENDIZAXE E CONTRIBUCIÓN ÁS 

COMPETENCIAS CLAVE.  (Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia_DOG do 29/06/2015) 

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

� Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

� PLEB1.1. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas e temas cos que se estea moi 
familiarizado/a, sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de instrucións, preguntas, 
explicacións, diálogos e outras mensaxes orais 
sinxelas articuladas con claridade e 
pausadamente, relacionadas coas actividades 
de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

� CCL 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese, sempre que poida escoitalas máis 
dunha vez. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos 
principais dunha conversa informal entre duas 
persoas que ten lugar na súa presenza, ou 
procedente dunha gravación pedagóxica cando 
o tema lle resulta coñecido e o discurso estea 
articulado con claridade, a velocidade baixa. 

� CCL 

� CAA 

� CCEC 

� a 

� c 

� d 

� i 

 

� B1.1. Uso de estratexias de comprensión das 
mensaxes orais:  

– Uso do contexto verbal e non verbal e dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto.  

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o 
tema. 

– Identificación de palabras chave.  

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

– Identificación dos recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos. 

– Inferencia do significado probable das 
palabras ou das frases que descoñece. 

� B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

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

� B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
básicas de comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: 

� B1.2. Anticipar do contido xeral do que se escoita 
con axuda de elementos verbais e non verbais, 
e uso dos coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, con que intencións, 
onde e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto. 

� B1.3. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos 
e articulados a velocidade lenta, nun rexistro 
estándar formal, e que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais escolares e da 
familia ou do propio campo de interese, sempre 
que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

� B1.4. Comprender os puntos esenciais e os 
detalles máis salientables en conversas 
sinxelas, reais ou simuladas, que se refiran a 
necesidades prácticas ou materiais, gustos ou 
sensacións físicas moi básicas, expresadas 
pausadamente e con boa articulación, e que se 
poidan escoitar de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

� B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de 
contacto social e as normas de cortesía máis 

� PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na 
que participa, descricións, narracións, peticións 
de información, a expresión da vontade, a 
certeza e os desexos sobre asuntos prácticos 

� CCL 

� CAA 

� CCEC 
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da vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora está 
disposto a repetir ou a reformular o dito. 

sinxelas e comúns para a súa idade, e as 
utilizadas máis habituais para iniciar e terminar o 
discurso. 

� B1.6. Comprender o sentido xeral e a información 
esencial predicible de textos audiovisuais 
sinxelos, articulados pausadamente e con 
claridade, e con apoio de imaxes moi 
redundantes. 

� PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema 
e da situación de comunicación de gravacións 
auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre 
asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas 
pausadamente e con claridade, e cando as 
imaxes axuden á comprensión e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

� PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula 
amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira nas diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala aínda 
que, ás veces, teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e 
ensaiadas comprensibles e con apoio visual de 
distintos soportes multimedia que lle permitan 
ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos e sinxelos de temas do seu 
interese ou relacionados cos seus estudos, e 
responde a preguntas breves e moi sinxelas dos 
oíntes sobre o contido das súas presentacións. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en 
xestións e transaccións cotiás básicas, e ofrece 
e obtén información básica en situacións 
habituais e concretas propias de viaxes, 
aloxamento, transporte, compras e lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento). 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� a 

� c 

� d 

� i 

 

� B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación. 

– Identificación do contexto, do destinatario e 
da finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a intención 
comunicativa 

– Percepción da mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

– Execución. 

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

– Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo 
de texto traballados na clase previamente.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta desta) ou da mensaxe, 

� B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que os interlocutores teñan que 
solicitar repeticións de cando en vez. 

� B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, utilizando fórmulas ou 
xestos simples para tomar ou ceder a quenda 
de palabra, aínda que se dependa en grande 
medida da actuación do interlocutor. 

� B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos monolóxicos que aborden 
descricións, narracións e explicacións breves e 
sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, 
con certa fluidez e pronuncia intelixible, 
utilizando conectores textuais, e con dominio do 
vocabulario elemental para lograr a finalidade da 
comunicación. 

� B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en 
conversas cara a cara, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, 
se solicita e intercambia información básica 
sobre temas de importancia na vida cotiá e 
asuntos coñecidos ou de interese persoal ou 
educativo propios da súa idade e do seu nivel 

� PLEB2.4. Establece contacto social en función da 
situación de comunicación, real ou simulada, e 
reformula ou rectifica se non se lle comprende, e 

� CCL 

� CD 
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pide aclaración se non entende algo. 

 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a 
cara, cunha pronuncia comprensible, 
empregando as convencións propias do proceso 
comunicativo, nas que establece contacto 
social, intercambia información básica e expresa 
opinións, fai invitacións e ofrecementos sinxelos, 
pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas e básicas, ou se manifesta 
sobre os pasos que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta. 

� CCL 

� CAA 

� CCEC 

tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de 
significado parecido. 

– Definición ou parafrase dun termo ou 
unha expresión. 

– Paralingüísticos: 

– Petición de axuda ou clarificación.  

– Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (acenos, 
expresións faciais, posturas, e contacto 
visual ou corporal). 

� B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 
cara ás demais persoas, para comprender e 
facerse comprender. 

� B2.3. Rutinas ou modelos elementais de 
interacción segundo o tipo de situación de 
comunicación: chegada e saída do centro 
docente, conversa telefónica, compra-venda, e 
outras igualmente cotiás e básicas. 

escolar, e se xustifican brevemente e de xeito 
básico os motivos de determinadas accións e 
plans sinxelos, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes 
as pausas e a reformulación para organizar o 
discurso e seleccionar expresións e estruturas, 

� B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos 
sinxelos o suficientemente axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e conectores e 
marcadores conversacionais básicos máis 
frecuentes). 

� B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, 
grupos de palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás,. 

� B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando coas demais persoas na 
interacción. 

� PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na 
interacción, verificando a comprensión propia e 
a das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus compañeiros 
e das súas compañeiras. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

� PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de funcionamento 
e manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, e segue 
instrucións básicas e predicibles para a 
realización de actividades e normas de 
seguridade  

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� a 

� c 

� d 

� e 

� i 

� B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema, a partir da información 
superficial: imaxes, organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado 
pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

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

� B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o tema, inferencia 
de significados polo contexto, por comparación 
de palabras ou frases similares nas linguas que 
xa coñecen, etc.), para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles relevantes 
do texto. 

� B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, 

� PLEB3.2. Entende información específica esencial 
en páxinas web e outros materiais de referencia 
claramente estruturados e nun rexistro estándar 

� CCL 

� CD 
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e con imaxes ilustrativas  sobre temas relativos 
a materias educativas ou do seu interese, 
sempre que poida reler as seccións difíciles. 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB3.3. Entende os puntos principais de 
anuncios e material publicitario de publicacións 
propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e 
educativo. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a 
realización dunha tarefa en narracións breves 
moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de 
lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB3.5. Entende información básica (lugar, 
prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á 
información persoal, etc.) de correspondencia 
formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

comprensión a el.  

– Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para a realización da tarefa (sentido 
xeral, información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o 
contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paratextuais. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

� B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar 
notas para lograr unha mellor comprensión do 
contido e da estrutura do texto. 

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

� B3.3. Identificar e interpretar palabras e 
enunciados clave sinxelos e contextualizados, 
en situacións de comunicación significativas 
para a súa idade e o seu nivel escolar, coa 
axuda de elementos textuais e non textuais 

� B3.4. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en textos 
breves, sinxelos e ben estruturados, escritos 
nun rexistro informal ou estándar, que traten de 
asuntos cotiáns, de temas coñecidos , e que 
conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico 
de uso común e habitual. 

� B3.5. Identificar información persoal básica 
(descrición física, data e lugar de nacemento, 
idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, 
profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, 
presentada ou solicitada en cartas, formularios, 
fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

� B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de 
certa lonxitude adecuados á idade, aos 
intereses e ao nivel escolar. 

� PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados 
(por exemplo, en lecturas para a xente nova) de 
historias de ficción. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

� PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, 
posts e chats en redes sociais), en situacións 
reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve 
información sobre citas, preferencias e 
sentimentos, relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu interese. 

 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� a 

� c 

� d 

� i 

 

� B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación. 

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

– Localización e uso adecuado de recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 

� B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves e de estrutura simple (por 
exemplo, copiando formatos, fórmulas e 
modelos convencionais propios de cada tipo de 
texto, identificando as ideas pertinentes e 
necesarias, pondo una idea principal en cada 
parágrafo, etc.). 

� B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara 
sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun 

� PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que 
expón, por exemplo, unha enumeración de 

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

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións  

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes 
breves en soporte impreso e dixital, en 
situacións de comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e 
comprensibles para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, e a 
etiqueta se utiliza as redes sociais. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que 
se establece e mantén contacto social (por 
exemplo, con amigos/as noutros países), se 
intercambia información básica sobre si mesmo, 
e a súa vila (por exemplo, descrición en termos 
moi sinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións sinxelas, 
aceptación e ofrecemento de suxestións, como 
cancelar, confirmar ou modificar unha invitación 
ou uns plans), e se expresan opinións de xeito 
sinxelo. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

ou dunha gramática, obtención de axuda, 
etc.). 

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

– Execución. 

– Elaboración dun borrador seguindo textos 
modelo. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos 
abordando en cada un unha idea principal,  

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa tras valorar as 
dificultades e os recursos dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar 
frases feitas e locucións, do tipo "agora 
volvo", "xa nos veremos", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

rexistro estándar ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos máis básicos de 
cohesión e de coherencia, e as convencións 
ortográficas básicas e os signos de puntuación 
máis comúns, cun control razoable de 
expresións e estruturas básicas e sinxelas, e un 
léxico de uso frecuente para a súa idade e o seu 
nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes 
moi breves e sinxelas a partir dunha información 
moi sinxela e predicible. 

� B4.3. Completar documentos básicos nos que se 
solicite información persoal. 

� B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, 
instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 

� B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve 
e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá, 
empregando palabras e expresións moi básicas 
de uso habitual, de encabezamento e 
despedida, e frases e oracións simples illadas e 
enlazadas con conectores elementais. 

� B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado 
(con atención ás marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital. 

� PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  
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� PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.) e patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

� CCL 

� CAA 

� CCEC 

� PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das 
súas intervencións nas actividades de aula, e na 
participación en simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal, con diversos fins 
comunicativos, establecendo contacto social en 
función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se 
comprende, e pedindo aclaración se non 
entende algo. 

� CCL 

� CAA 

� CCEC 

� PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral 
e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou manter 
a quenda de palabra, fórmulas orais breves para 
manter a atención, etc.). 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos 
socioculturais básicos dos países nos que se 
fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é 
o caso, do resto do alumnado, evitando 
estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

� CCL 

� CD 

� CAA 

� CCEC 

� PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre 
a utilización para a comprensión e a elaboración 
de textos do coñecemento adquirido noutras 
linguas sobre elementos morfosintácticos e 
discursivos básicos e habituais no uso da lingua. 

 

� CCL 

� CAA 

� CCEC 

� a 

� c 

� d 

� i 

� o 

 

� B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación. 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas 
agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos básicos.  

– Acento dos elementos léxicos illados, e no 
sintagma e na oración. 

� B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

– Uso das normas básicas de ortografía da 
palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: 
coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

� B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

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

– Achegamento a algúns aspectos culturais 
visibles: hábitos, horarios, actividades ou 
celebracións; condicións de vida (vivenda e 
contexto); relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares); música, comida, lecer, 
deportes, comportamentos proxémicos, lugares, 
etc.; e costumes, valores e actitudes máis 
evidentes . 

– Identificación dalgunhas similitudes e 
diferenzas elementais e máis significativas nos 
costumes cotiáns e no uso das formas básicas 
de relación social entre os países onde se fala a 
lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 

� B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronunciación polos que os interlocutores teñan 
que solicitar repeticións.  

� B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e 
produción de textos orais e escritos os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida 
cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, etc.), ás condicións de 
vida, ás relacións interpersoais (entre homes e 
mulleres, no traballo, no centro docente, etc.), 
ao comportamento (xestos, expresións faciais, 
uso da voz e contacto visual) e ás convencións 
sociais (costumes e tradicións).  

� B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais 
máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
básicos para unha comprensión adecuada do 
texto oral e escrito. 

� B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e 
semellanzas nos aspectos culturais máis 
visibles dos países onde se fala a lingua 
estranxeira e da propia cultura, e coas diversas 
culturas, se é o caso, do resto do alumnado, e 
amosar curiosidade e respecto ante as 
diferenzas.  

� B5.5. Valorar as linguas como medio para 
comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de 
acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal ao coñecer culturas e 
maneiras de vivir diferentes. 

� B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os 
coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha 
competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar 
a riqueza persoal e social que proporciona ser 
unha persoa plurilingüe. 

� PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 

� CCL 

� CAA 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

� Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais). 

� CCEC 

� PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e 
escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

� CCL 

� CAA 

� CCEC 

� B5.4. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas entre 
as linguas que coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada.  

– Participación en proxectos nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

� B5.5. Funcións comunicativas:  

– Iniciación e mantemento de relacións persoais 
e sociais básicas propias da súa idade.  

– Descrición de calidades físicas e abstractas 
básicas de persoas, obxectos, lugares e 
actividades.  

– Narración de acontecementos pasados 
puntuais e habituais, descrición de estados e 
situacións presentes, e expresión básica de 
sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información, 
indicacións, expresión sinxela de opinións e 
advertencias.  

– Expresión do coñecemento, a certeza e a 
dúbida.  

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, 
a promesa, a orde, a autorización e a 
prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, 
a confianza e a sorpresa, e os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións e desexos, e 
expresión básica de condicións e hipóteses.  

– Establecemento e mantemento básicos da 
comunicación e a organización elemental do 
discurso. 

� B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común 

� B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo 
propósito comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente, e amosar control 
sobre un conxunto de estruturas gramaticais e 
modelos de oracións e frases dentro dun 
repertorio básico memorizado. 

� B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral 
básico suficiente para comunicar información, 
contidos elementais doutras materias do 
currículo e opinións breves, simples e directas 
en situacións habituais e cotiás propias da súa 
idade e do seu nivel escolar. 

� B5.9. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

� PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

� CCL 

� CAA 

� CCEC 

� CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

� Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

relativo a: 

– Identificación persoal elemental; vivenda, 
fogar e contexto; actividades da vida diaria; 
familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e 
deporte; vacacións; saúde e coidados físicos; 
educación e estudo; compras; alimentación e 
restauración; transporte; lingua e comunicación; 
ambiente, clima e ámbito natural; e tecnoloxías 
da información e da comunicación.  

– Expresións fixas; enunciados fraseolóxicos 
básicos e máis habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias e expresión sinxelas 
de opinións), e léxico sobre temas relacionados 
con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 

� B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de 
cada idioma. 

 
 

 

1 Contidos sintáctico-discursivos 

 

� Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; 
for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (first conditional).  

� Relacións temporais (as soon as; while). 

� Afirmación (affirmative sentences; tags). 

� Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. 
Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

� Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry, nobody, nothing; negative tags). 

� Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

� Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.). 



 30 

� Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect); habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); used to); 
incoativo (start + verb+ ing); terminativo (stop + verb+ ing).  

� Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); 
necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

� Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

� Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a 
little). 

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

� Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estate; duration (from…to; 
during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 
frequency (e. g. often, usually). 

� Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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B) CONCRECIÓN NA AULA. TEMPORALIZACIÓN.  

Concreción do currículo seguindo o mesmo Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 

establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia_DOG do 29/06/2015. 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE : 38 DÍAS DE ACTIVIDADE LECTIVA  

UNIDADES 0 a 3 

 

UNIT 0: STARTER UNIT >>> SETEMBRO  

Vocabulario/ Gramática 
• aprender / revisar vocabulario de membros da familia 
• aprender / revisar os pronomes demostrativos 
• aprender / revisar os pronomes de suxeito e 
os adxectivos posesivos 
• aprender / revisar días, meses e datas 
• aprender / revisar os posesivos 
• escribir frases sobre a familia 
Vocabulario 
• aprender os nomes dos países, nacionalidades e linguas 
• aprender onde están certos países no mundo 
• aprender onde falan diferentes linguas 
Gramática 
be: afirmativa, negativa e interrogativa 
• aprender / revisar o verbo be nas formas afirmativa, negativa e interrogativa 
• aprender / revisar as formas curtas do verbo be en presente simple 
• aprender / revisar as respostas curtas 
Habilidades integradas 
Na clase 
• aprender / revisar linguaxe de clase 
Encontro e saúdo 
• practicar a linguaxe dos encontros e saúdos 
 
UNIT 1: SCREEN STORIES >> OUTUBRO 

Vocabulario e Speaking 
Describir persoas 
• aprender adxectivos para describir a aparencia 
• describir a aparencia de personaxes de película 
Reading 
Tipo de texto: Un artigo na web 



 

• ler un artigo dunha páxina web sobre películas 
• describir as diferenzas entre un actor e o seu personaxe 
Gramática 
have got 
• aprender e usar have got en afirmativo, negativo, preguntas e respostas curtas 
• usar have got para escribir sobre eles mesmos e falar sobre outras persoas 
Vocabulario e Listening 
O corpo 
• aprender vocabulario sobre as partes do corpo humano ou animal 
• escoitar información específica 
Coñecemento cultural 
A industria do cinema 
 
• ler un cuestionario sobre unha revista de cinema 
• practicar a lectura para atopar información específica 
• falar sobre a industria do cinema no seu país 
Gramática 
Partículas interrogativas 
• aprender e usar as palabras interrogativas 
• facer preguntas 
Destrezas integradas 
No cinema 
• traballar as catro destrezas 
• ler información sobre as entradas de cinema 
• escoitar persoas falando de cinema 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o diálogo 
Comprar entradas 
Writing 
Descrición 
• ler a descrición de dous personaxes de cinema 
• usar 's para is ou has ou para indicar posesión 
• facer unha descrición dun personaxe de cinema 
 
UNIT 2: SCHOOL DAYS >> NOVEMBRO  

Vocabulario e Speaking 

Materias escolares 
• aprender / revisar as materias escolares 
• revisar os días 
• aprender / revisar momentos do día 
• deseñar un día perfecto de colexio 
Reading 



 

Tipo de texto: Un artigo de revista 
• ler un artigo nunha revista sobre unha escola de artes e tecnoloxía 
• comparar a súa escola coa do artigo 
Gramática 
Presente simple: afirmativa e negativa 
• aprender as formas afirmativa e negativa do presente simple 
• usar o presente simple para escribir sobre persoas en terceira persoa de singular 
• usar o presente simple para falar deles mesmos 
Vocabulario e Listening 
Actividades diarias 
• aprender vocabulario de actividades diarias 
• escoitar para obter información específica 
• escribir sobre un día no colexio 
Coñecemento cultural 
Internados no Reino Unido 
• ler un texto sobre un colexio privado en Inglaterra 
• practicar a lectura para atopar información específica 
• comparar o seu colexio co do texto 
Gramática 
Presente simple: 
Preguntas e respostas curtas 
• aprender como facer preguntas en presente 
simple 
• aprender como dar respostas curtas a preguntas en presente simple 
• escoitar para obter información específica 
Destrezas integradas 
Actividades extraescolares 
• traballar as catro destrezas 
• ler pósteres sobre actividades extraescolares 
nun taboleiro de anuncios 
• escoitar alguén falando dun día de colexio 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o diálogo 
Solicitar información 
Writing 

Un cuestionario 
• ler un cuestionario 
• entender e utilizar puntuación básica 
• responder un cuestionario 
 
UNIT 3: ACTIVE!  DECEMBRO  

Vocabulario e Speaking 



 

Deportes e actividades 
• aprender vocabulario de deportes 
• aprender qué deportes van con play, do e go 
• Preguntar e responder cuestións sobre deportes e actividades 
Reading 
Tipo de texto: Unha revista 
• ler un artigo nunha revista sobre actividades deportivas 
• dicir qué actividades deportivas ven máis interesantes e por que 
• utilizar adxectivos para describir actividades deportivas 
Gramática 
Adverbios de frecuencia 
love, hate, (don ' t) like, 

don ' t mind + -ing 

• aprender e usar adverbios de frecuencia 
• preguntar e responder usando How often...? 
• utilizar os verbos love, hate, (don ' t) like e 
don ' t mind máis xerundio (+ -ing) para describir actividades 
Vocabulario e Listening 
Verbos de acción 
• aprender algúns verbos de acción 
• escoitar para obter información específica 
• preguntar e responder cuestións con can 
Coñecemento cultural 
Deportes de inverno 
• ler un texto sobre os deportes de inverno en Canadá. 
• practicar a lectura para obter información específica 
• falar de deportes de inverno no seu país 

 
eles 
mes
mos 
Dest
reza

s integradas 
No centro deportivo 
• traballar as catro destrezas 
• ler unha enquisa 
• escoitar unha conversación telefónica 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o diálogo 
Preguntar sobre rutinas 
Writing 
Unha enquisa en clase 

Gramática 
Formas interrogativas: orde das palabras 
• aprender como construír preguntas no presente simple con be, have got e 
outros verbos 
• practicar a orde das palabras en diferentes construcións interrogativas 



 

• reunir información sobre os resultados dunha enquisa 
• escribir os resultados 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 28 DÍAS DE ACTIVIDADE LECTIVA  

UNIDADES 4 A 6 

 

UNIT 4: LOOKING GOOD? >> XANEIRO  

Vocabulario e Speaking 
Roupa e zapatos 
• aprender vocabulario relativo a roupa 
• describir o que leva posto unha persoa 
• aprender / revisar as cores 
Reading 
Tipo de texto: Un artigo dunha páxina web 
• ler un artigo dunha páxina web sobre roupa 
• dicir a roupa que se prefire e por que 
Gramática 
Presente continuo 
• aprender e usar o presente continuo en afirmativa e negativa 
• preguntar cuestións en presente continuo 
e dar respostas curtas 
Vocabulario e Listening 
Adxectivos de carácter 
• aprender algúns adxectivos para expresar carácter 
• escoitar para obter información específica 
Coñecemento cultural 
Traxes tradicionais 
• ler un texto sobre traxes tradicionais de Gales, Escocia e Inglaterra 
• practicar a lectura para atopar información específica 
• Describir traxes tradicionais do seu propio país 
Gramática 
Presente continuo e presente simple 
• aprender e practicar a diferenza entre o presente continuo e o presente simple 
• aprender e practicar expresións comúns de tempo usadas 
co presente continuo e o presente simple 
Destrezas integradas 
Compras online 
• traballar as catro destrezas 
• ler unha páxina web 
• escoitar unha conversación telefónica 
• escribir un diálogo personalizado 



 

• representar o diálogo 
Probarse roupa 

Writing 

Describir fotos 
• aprender como utilizar os adxectivos correctamente 
• escribir tres descricións curtas 
 
UNIT 5: FEELING GREAT! >> FEBREIRO  

Vocabulario e Speaking 
Lugares onde ir 
• aprender vocabulario de lugares 
• aprender vocabulario de actividades 
• escribir frases sobre a periodicidade das súas actividades 
Reading 
Tipo de texto: Unha mensaxe online 
• ler unha mensaxe online 
• dicir as actividades que fan 
Gramática 
There is / There are 
+ a / an, some e any 
Nomes contables e incontables 
• aprender e usar there is / there are en forma afirmativa e negativa 
• usar a / an, some e any con nomes contables e incontables 
Vocabulario e Listening 
Alimentos e bebidas 
• aprender vocabulario relativo a diferentes tipos de alimentos 
• escoitar para obter información específica 
Coñecemento cultural 
Alimentos tradicionais 
• ler algunhas preguntas frecuentes sobre comida tradicional australiana 
• practicar a lectura para obter información específica 
• falar sobre os alimentos tradicionais do seu país 
Gramática 
Is there...? Are there...? 
How much...? How many...? 
• preguntar e responder cuestións con Is there...? e Are there...? 
• facer preguntas utilizando How much...? e How many...? 
Destrezas integradas 
Nunha cafetaría 
• traballar as catro destrezas 
• ler un menú 
• escoitar unha conversación nunha cafetaría 



 

• escribir un diálogo personalizado 
• representar o diálogo 
Pedir comida 
Writing 
Unha receita 
• aprender algúns verbos clave relacionados coa cociña 
• escribir unha receita curta 
 
UNIT 6: HOME SWEET HOME  >> MARZO  

Vocabulario e Speaking 

Na casa 
• aprender vocabulario sobre cuartos 
• aprender vocabulario sobre mobles 
• Preguntar e responder cuestións sobre onde fan actividades 
Reading 
Tipo de texto: Un artigo online 
• ler un artigo online 
• dar a súa opinión sobre a casa do artigo 
Gramática 
Adxectivos comparativos 
Preposicións de lugar 
• aprender e usar as diferentes formas dos adxectivos comparativos 
• aprender e utilizar preposicións de lugar 
Vocabulario e Listening 
Aloxamentos de vacacións 
• aprender vocabulario sobre aloxamentos de vacacións 
• escoitar para obter información específica 
Coñecemento cultural 
Diferentes estilos de vida 
• ler un sitio web sobre viaxeiros en Irlanda 
• practicar a lectura para captar a idea e obter información específica 
• falar sobre os viaxeiros do seu país 
Gramática 
can e must 
• aprender e usar can para posibilidade e permiso/ falta de permiso 
• aprender e usar must para obriga e 
• usar must e mustn ' t para escribir sobre a súa clase de inglés 
Destrezas integradas 
Pola cidade 
• traballar as catro destrezas 
• ler un mapa 
• escoitar persoas preguntado por e dando indicacións 



 

• escribir un diálogo personalizado 
• representar o diálogo 
Preguntar e dar direccións 
Writing 
Un ensaio de opinión 
• aprender como usar because para dar razóns 
• escribir un ensaio de opinión curto 
 
 
TERCEIRO TRIMESTRE : 36 DÍAS LECTIVOS 

UNIDADES 7 A 9 

 

UNIT 7: FUN AND GAMES  >> ABRIL  

Vocabulario e Speaking 
Xogos de ordenador 
• aprender vocabulario asociado aos xogos de ordenador 
• aprender unha serie de adxectivos 
• comparar eleccións 
Reading 
Tipo de texto: Unha guía dunha exhibición 
• ler unha guía dunha exhibición 
• dicir qué xogos de ordenador eran populares cando eran máis novos e cáles o son 
agora 
Gramática 
was / were 

there was / there were 
• aprender e utilizar a forma de pasado simple de be 
• aprender e usar there was/there were 
Vocabulario e Listening 
Programas de TV 
• aprender algunhas palabras sobre diferentes tipos de programas de TV 
• escoitar para obter información específica 
Coñecemento cultural 
Programas de debuxos animados 
 
• ler un artigo sobre os debuxos animados 
• ler para obter información específica 
• falar sobre películas animadas ou debuxos animados e outros programas de TV 
americanos 
Gramática 
Pasado simple afirmativo: 



 

verbos regulares 
• aprender e usar o pasado simple afirmativo 
de verbos regulares 
• utilizar expresións de pasado 
Destrezas integradas 
Xogando 
• traballar as catro destrezas 
• ler preguntas frecuentes sobre xogos de ordenador 
• escoitar unha persoa falando sobre as regras dun xogo 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o diálogo 
Explicar as regras dun xogo 
Writing 

Unha recensión 
• aprender como usar also para engadir información 
• escribir unha recensión dun programa de TV 
 
UNIT 8: SONG AND DANCE >> MAIO  

Vocabulario e Speaking 
Instrumentos e músicos 
• aprender vocabulario sobre instrumentos e músicos 
• aprender vocabulario sobre diferentes tipos de música 
• falar sobre os seus gustos musicais 
Reading 
Tipo de texto: Un artigo característico 
• ler un texto curto 
• falar das súas experiencias musicais 
Gramática 
Pasado simple: afirmativo e negativo 
• aprender e usar o pasado simple de verbos regulares e irregulares 
• Escribir frases utilizando ago 
Vocabulario e Listening 
Adxectivos de opinión 
• aprender algúns adxectivos de opinión 
• escoitar para obter información específica 
Coñecemento cultural 
Música e danza tradicionais 
• ler un correo electrónico de Escocia 
• practicar a lectura para captar a idea e obter información específica 
• falar sobre tipos de música tradicional, 
instrumentos e danzas 
Gramática 



 

Pasado simple: preguntas e respostas curtas 
• aprender e usar o pasado simple de verbos regulares en preguntas 
• preguntar e responder preguntas con wh 
Destrezas integradas 
Nun festival musical 
• traballar as catro destrezas 
• ler unha páxina web sobre un festival musical 
• escoitar algúns anuncios 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o diálogo 
Falar de eventos pasados 
Writing 
Un perfil persoal 
• aprender como utilizar expresións temporais por escrito 
• escribir un perfil persoal dun cantante ou músico famoso 
 
UNIT 9: SPECIAL DAYS  >> XUÑO  

Vocabulario e Speaking 

Celebración 
• aprender vocabulario de actividades en días especiais 
• revisar números ordinais para as datas 
• falar de celebración 
Reading 
Tipo de texto: Un blog 
• ler un blog 
• falar de celebración de aniversario 
Gramática 
be going to 
Pronomes obxecto 
• aprender e usar a forma be going to de futuro en afirmativa, negativa e en 
preguntas e resposta curtas 
• revisar pronomes suxeito e obxecto 
Vocabulario e Listening 
Adverbios 
• aprender algúns adverbios 
• escoitar para obter información específica 
Coñecemento cultural 
Celebración nacionais 
• ler sobre as celebración nacionais nos catro países do Reino Unido 
• practicar e ler para obter información específica 
• falar sobre as súas celebración especiais e as nacionais 
Gramática 



 

Presente continuo para plans futuros 
• aprender e usar o presente continuo para plans futuros 
• ler un texto curto sobre Shakespeare 
Destrezas integradas 
Un día de excursión 
• traballar as catro destrezas 
• ler un póster sobre un festival 
• escoitar persoas falando sobre unha excursión 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o diálogo 
Facer xestións 
Writing 
Un convite 
• aprender como utilizar preposicións de tempo e lugar ao escribir 
• escribir un convite 
 
 
 
C) CONTIDOS MINIMOS 1º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

Comprensión da información esencial e de informacións específicas en distintas situacións de 

comunicación reais ou simuladas relativos a situacións cotiás ou ós seus intereses, e adaptados ó 

seu nivel, é decir, cunha boa dicción, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, e 

articulados a velocidade lenta nun rexistro estándar formal. 

Uso do contexto verbal e non verbal para facilitar a comprensión. 

Identificación de palabras clave. 

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

Produción de textos orais breves e sinxelos en distintas situacións de comunicación reais ou 

simuladas relativas a situacións cotiás ou ós seus intereses e con obxectivos distintos: presentarse, 

solicitar información, expresar a súa opinión, etc 

Pronuncia adecuada das palabras aprendidas, tendo en conta sempre a dificultade de reproducir 

sons distintos ós do propio idioma. 

Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüisticos e paralingüísticos. 

Utilización de fórmulas aprendidas nos contextos adecuados. 

Integración de vocabulario e estructuras aprendidos na clase. 



 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Comprensión da información esencial e de informacións específicas en textos reais ou simulados 

de distinto tipo e intencionalidade relativos a situacións cotiás ou ós seus intereses, e acordes ó seu 

nivel. 

Uso do contexto verbal e non verbal para facilitar a comprensión. 

Identificación de palabras clave. 

Inferencia do significado de palabras polo contexto. 

Identificación dos elementos de cohesión e coherencia. 

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

Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estratexias e recursos adecuados de cohesión e coherencia: descrición dun amigo, un correo 

electrónico, publicar un comentario nun foro de Internet... 

Utilización de elementos de cohesión e coherencia básicos. 

Estructuración básica do texto escrito. 

Utilización de vocabulario axeitado ó texto/tema proposto. 

Integración de vocabulario e estructuras aprendidos na clase. 

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

Pronuncia e entoación de xeito claro e intelixible: pronuncia de palabras básicas e do novo 

vocabulario aprendido na aula, e entoación clara da enunciación, interrogación, exclamación e 

negación. 

Coñecemento e utilización para a comprensión e a producción de textos orais e escritos de aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

Valoración das linguas como xeito de comunicarse e relacionarse con compañeiras e compañeiros 

doutros países, como recurso de acceso á información e como intrumento de enriquecimento 

persoal ó coñecer clturas e maneiras de vivir diferentes. 

Utilización das experiencias lingüísticas e coñecementos adquiridos en todas a linguas que coñece 

para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia 

comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa 

plurilingüe. 

Contidos sintáctico-discursivos 



 

Verbo To be 

Expresión da hora.(It’s.....; at.....) 

a/an; o singular e o plural dos nomes; plurales irregulares 

pronomes suxeito e obxeto 

Expresion oral e escrita da data. 

Adxetivos posesivos e ‘s de posesivo 

This/that/these/those 

Pronomes e adverbios interrogativos (question words) 

Estrutura interrogativa con distintos verbos e tempos verbais 

Have got 

Present simple: afirmativa, negativa, interrogativa, resposta curta 

Adverbios de frecuencia 

Expresión dos gustos: love, hate, (don’t) like, don’t mind + -ing 

Present continuous: afirmativa, negativa, interrogativa, resposta curta 

Contraste present simple vs  present continuous 

Expresión da existencia: There is /there are (afirmativa, interrogativa, negativa, resposta curta)+ 

a/an, some, any 

A expresión da cantidade: How much/How many?; números ordinais ata a million; números 

ordinais ata 31st. 

A oración comparativa 

A expresion da abilidade: can/can’t 

A expresión da obriga e a prohibición: must/mustn’t 

O simple past: was/were/wasn’t/weren’t 

O simple past: verbos regulares, forma afirmativa 

O imperativo 

O futuro inmediato e a intención: Going to: afirmativo, negativo, interrogativo 

Planes futuros: present continuous para expresar futuro: afirmativo, negativo, interrogativo 

 

Vocabulario: días da semana e meses do ano; a familia; paises, nacionalidades e idiomas; a escola 

e os obxectos da escola; as partes do corpo; vocabulario relativo á descrición física;  actividades 



 

cotiás; adverbios de frecuencia; verbos que expresan os gustos; deportes; roupa e calzado; 

adxectivos de descrición da personalidade; comprar e vender; actividades de lecer e tempo libre; 

comida e bebida; as habitacións da casa; actividades dentro da casa; adxectivos de descrición 

básicos; preposicións de lugar; tipos de aloxamento; programas da television; ordenadores; 

instrumentos musicais e persoas que os tocan; abilidades; celebracións; adverbios básicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO: 

 

Obxectivos: 2º ESO 

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



 

democrática.  
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

  
 Contidos: 2º ESO 

Elementos transversais:  
O enfoque comunicativo e intercultural facilita a promoción dos seguintes valores e estratexias: 

Educación en valores: respecto da diversidade e a diferenza: internacionalismo e interculturalidade, 
plurilingüismo, solidariedade. Fomento de dispositivos de relación social esenciais, como son o 
recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da 
identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto 
polos dereitos fundamentais.  
Educación para a saúde, as comunicacións en rede e en prevención do ciberacoso. 
Estratexias de comprensión lectora, competencia comunicativa na expresión oral e escrita, 
coñecemento da estrutura de textos, comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da 
comunicación, a iniciativa e o emprendimento, e a educación cívica.  
No contexto dos casos concretos que aparecen na clase, presentación de usos que supoñen normas 
que ordenan relacións sociais (entre xeneracións, sexos, clases e grupos sociais) nas linguas 
estranxeira e propias, para sensibilizar sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que 
rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística e para desmontar e 
superar perxuizos sobre a suposta inferioridade/superioridade/idoneidade, etc. das diversas linguas. 
Conciencia da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e 
social, e para o éxito escolar.  
Coñecemento de valores e crenzas compartidas por grupos sociais doutros países. 
Reflexión literaria. Satisfacción, a través da lectura de obras de ficción literaria adaptadas ao nivel.  

Arte. Museos e salas de exposicións. Deportes urbanos. Literatura. Novelas. Charles Dickens. 
Catástrofes famosas. Campañas solidarias. Prensa. Noticias. Televisión. Ciencias naturais. 
Reservas naturais.  Páxinas web. Xeografía. Escocia. Fauna. Ciencia. O futuro. Unha cápsula do 
tempo. Artigos de opinión. Tecnoloxía. Matemáticas. Os negocios. De compras.  A paga. Revistas. 
A radio. Cartas. O traballo. Transporte. As viaxes. O mundo moderno. O metro e o tren. Os blogs. 
Os Amish. A competición deportiva. Historia. Revistas online.  Crenzas e supersticións. O centro 
sociocultural. O correo electrónico. Irlanda. Educación personal, social, da saúde e na economía. O 
ciberacoso. A comunicación telefónica. Os sentimentos. A supervivencia. Os primeiros auxilios. 
Aplicacións de móbil. A saúde. Mensaxes instantáneas. As redes sociais. Australia. 



 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

�  B1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais:  

– Uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e 
cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto. 

– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 

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

– Identificación de palabras clave. 

– Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.  

– Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece.  

� B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

� B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición ou reformulacións do dito.  
� Estratexias de comprensión:  

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema.  

– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.  

– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais e detalles relevantes). 

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión dos elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 

� Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.  

     Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
� B2.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

– Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a intención 
comunicativa. 

– Execución: 

– Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura básica.  

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

– Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

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

– Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos  

–         Lingüísticos:  

– Modificación de palabras de significado parecido.  

– Definición ou parafraseo dun termo ou dunha expresión.  

– Petición de axuda ou clarificación. 

–         Paralingüísticos:  

– Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o significado.  

– Uso de linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, e contacto visual ou corporal)  

– Uso de elementos cuasiléxicos de valor comunicativo (hum, puah, etc.).  

– Uso de elementos prosódicos (pausas, ritmo, entoación) como substitutos dos marcadores discursivos para indicarlle ao 
destinatario ou oínte as partes do discurso que deben ser cointerpretadas. 

� B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e facerse comprender. 
� B2.2. Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación propia da súa idade e do seu nivel escolar. 

� B2.3. Uso básico da quenda de palabra, con indicadores sinxelos de que se quere falar e de recoñecemento do desexo de falar das demais 
persoas. 



 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
� B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva). 

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

– Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral, información esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipótese sobre significados a partir da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 

– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

� B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do contido e da estrutura do texto. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
� B4.1. Estratexias de produción:  

– Planificación: 

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

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

– Execución: 

– Elaboración dun borrador. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, conformando entre todos o seu significado ou a idea 
global.  

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.  

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

– Recurso aos coñecementos previos (utilizar linguaxe "prefabricada", etc.).  

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

� B4.2. Características textuais: 
– Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia e cohesión propios do seu nivel escolar. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
� B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

– Sons e fonemas vocálicos. 

– Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.  

– Procesos fonolóxicos básicos.  

– Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

� B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

– Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas. 

� B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos. 
– Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas, de normas de cortesía e de rexistros informais e estándar, así como da linguaxe 
non verbal máis habitual. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais visibles próximos ao seus intereses (música, lecer, deportes, produción escrita, lugares, 
poboación, etc.), e a costumes, valores e actitudes máis evidentes relacionados con aspectos propios da súa idade, a través de producións 
multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

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

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha 



 

cultura diferente á propia. 

� B5.4. Plurilingüismo. 

– Recoñecemento da realidade plurilingüe do propio contorno. 

– Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a aprendizaxe, e da lingua estranxeira, para lograr 
unha competencia comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

� B5.5. Funcións comunicativas. 

– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas.  

– Descrición de calidades físicas e abstractas básicas de persoas, obxectos, lugares e actividades.  

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e expresión básica de 
sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de información, indicacións, expresión sinxela de opinións e consellos, advertencias e avisos.  

– Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida. 

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.  

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, así como os seus 
contrarios.  

– Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica de condicións e hipóteses.  

– Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización elemental do discurso. 

� B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a identificación persoal elemental; vivenda, fogar e contexto; actividades da vida 
diaria; familia e amizades; tempo libre, lecer e deporte; vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras, 
alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente, clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

– Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos máis habituais, 

– Saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e expresión de opinións 

– Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 

� B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias da lingua inglesa. 
�  
� Expresión de relacións lóxicas:      conxunción (and, too, also);    causa (because (of); due to);                 resultado (so…); 

�                                                         disxunción (or);                       finalidade (to + infinitive; for);                 condición (if; unless).  
�                                                         oposición (but);           comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); 

� Relacións temporais (as soon as; while). 
� Afirmación (affirmative sentences; tags) 

� Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj., e. g. How amazing!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, 
that is a surprise! Fine! Great! Terrific!). 

� Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry), nobody, nothing; negative tags). 

� Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

� Expresión do tempo: 
� pasado (past simple and continuous; present perfect); 

� presente (present simple and continuous); 

� futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

� Expresión do aspecto: 
� puntual (simple tenses); 

� durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); 

� habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); 

� incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

� Expresión da modalidade: 

�                                         factualidade (declarative sentences);                         obriga (have (got) to; must; imperative); 

�                                         capacidade (can; be able);                                         permiso (could; allow); 

�                                         posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps);     intención (present continuous). 

�                                         necesidade (must; need; have (got) to); 



 

� Expresión da     existencia (e. g. there will be/has been); 
�                           a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); 

�                           a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

� Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a 
little). 

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

� Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; duration 
(from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness 
(while, as); frequency (e. g. often, usually). 

� Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

� Vocabulario sobre: 

Celebrations. Dates. 
Clothes. 
Languages and countries. 
Classroom language. Getting to know people. 
Free time activities. Urban sports. 
Museums and galleries.  Art. 
A tv show. An advert. 
Phone conversations. 
Personal information. 
Skills and abilities. 
Literature. 
Professions. 
A personal profile. 
A magazine article. 
A festival. 
An interview. 
An information leaflet. 
Phone information. 
Experiences. 
A writer. (Charles Dickens). 
A review. 
Weather.  Natural disasters. 
Newspaper headlines. Weather reports. News and reaction. 
A fictional narrative. 
Charities. 
Geography and landscape. 
Animals. Natural Science. Online news article. A wildlife reserve. 
A discussion. 
Volunteering. 
Preferences. 
A geographical description. A Scottish island. 
Science and science in the classroom. 
A magazine article. 
Predictions. 
Astronauts. 



 

An experiment. 
A time capsule project. Technology. 
The natural world. 
An opinion essay. 
Jobs and chores. 
Money and shopping. Maths. Making money. 
Second-hand shopping. Interviews. 
Pocket money. 
A radio programme. 
Favours. 
An informal letter. 
Part-time and temporary jobs. 
Transport. Travelling. A journey into the modern world. Electric bikes. 
The Manchester Metrolink. Train stations. 
The Amish. 
History of transport. 
A blog post. 
Sport and competitions. History. Superstition in sport. Irish beliefs and superstitions. 
A radio programme. 
Leisure centres. 
Timetable and announcements. Arrangements. 
An email. 
A famous athlete. 
Personal issues. 
Health. Personal, Social, Health and Economic Education (PSHE). 
Cyberbullying and how to deal with it. A help phone line. 
Feelings. 
A first aid kit. 
A mobile app. 
An instant message. 
Social networking sites. Australia. 
 

Temporalización: 2º ESO 

 

Total de horas lectivas da materia no curso: 110 h. (por trimestre: 38 / 26 / 

36) 

9 unidades didácticas x 10 h. máx = 90 h. 

Starter unit, 6 h. (Avaliación inicial) 



 

Calcúlanse 10 h. para probas orais/escritas (en xeral, unha por unidade) e 

4 h. de marxe para axustes e actividades de ampliación/reforzo. 

 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:                6 sesións, setembro 

STARTER UNIT: It 's my life! 
Unidade de presentación, repaso e avaliación inicial. 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Saúdos, presentacións. Explicación do 
curso. 
Avaliación inicial. 
Vocabulario - Gramática 
• aprender/repasar vocabulario 
relacionado con diferentes 
celebracións 
• repasar as datas 

 

2 

Vocabulario - Gramática 
• repasar vocabulario relacionado coa 
roupa 
• repasar os adxectivos posesivos 

 

3 

Vocabulario 
• repasar países e linguas 
• facer un concurso de linguaxe sobre 
o inglés e outras linguas 

 

4 

Gramática 
can / can ' t        Be      Like 
• repasar can / can ' t 
• repasar as formas afirmativa, 
negativa, interrogativa e respostas 
curtas de be 
• dicir o que lles gusta e o que non lles 
gusta facer 

 

5 

Destrezas integradas en clase 
• traballar as catro destrezas 
• repasar vocabulario relacionado coa 

Celebrations. 
Dates. 
Clothes. 
Languages and 
countries. 
Classroom language. 
Getting to know 
people. 

 



 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:                6 sesións, setembro 

STARTER UNIT: It 's my life! 
Unidade de presentación, repaso e avaliación inicial. 

clase 
• ler unhas instrucións para a clase 
• escoitar unha conversación 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

6 

Destrezas integradas - continuación 
Coñecer xente 

•practicar expresións para coñecer 
xente 

 

 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:                10 sesións, outubro 

UNIT 1: WHAT DO YOU LIKE? 

Present Simple and Continuous. 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Vocabulario e Destrezas orais 
Actividades de tempo libre 
• aprender/repasar palabras 
relacionadas coas actividades de 
tempo libre 
• Facer e responder preguntas sobre o 
que fan a fin de semana 

 

2 

Lectura 
Tipo de texto: Unha entrevista dunha 
revista 
• ler unha entrevista dunha revista 
• ler buscando información específica 
• expresar a súa opinión 

 

3 

Gramática 
Presente simple: afirmativa, negativa e 
interrogativa 
Presente continuo: 

Free time activities. 
Urban sports. 
Museums and galleries. 
Art. 
A tv show. 
An advert. 
Phone conversations. 
Personal information. 
Skills and abilities. 
Literature. 
Professions. 
A personal profile. 

 



 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:                10 sesións, outubro 

UNIT 1: WHAT DO YOU LIKE? 

Present Simple and Continuous. 

afirmativa, negativa e interrogativa 
• repasar o presente simple: afirmativa, 
negativa, interrogativa e respostas 
curtas 
• repasar o presente continuo: 
afirmativa, negativa, interrogativa e 
respostas curtas 

4 

Vocabulario e Listening 
Destrezas e habilidades 
• aprender verbos relacionados coas 
destrezas 
• escoitar para obter información 
específica 

 

5 

Conciencia cultural 
Atraccións turísticas en Reino Unido 
• ler un texto sobre parques de 
atraccións e parques temáticos 
• comparar as atraccións turísticas en 
Reino Unido coas atraccións turísticas 
do seu país. 

 

6 

Gramática 
Presente simple e presente continuo 
• comparar o presente simple e o 
presente continuo 
• ler un texto sobre arte 

 

7 

Destrezas integradas. Nun 
campamento 
• traballar as catro destrezas 
• ler un anuncio sobre un campamento 
• escoitar alguén rexistrándose para 
unha fin de semana de aventura 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

 

8 Destrezas integradas - continuación 
Pedir información persoal 

 



 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:                10 sesións, outubro 

UNIT 1: WHAT DO YOU LIKE? 

Present Simple and Continuous. 

9 

Writing. Un perfil persoal 
• ler un perfil persoal 
• utilizar because e so para dar razóns e 
conectar ideas 
• escribir un perfil persoal 

 

10 
Study guide 

Gramática; Vocabulario e Destrezas 
orais 

 

 
 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:               10 sesións, novembro 

UNIT 2: FACT OR FICTION? 

Past simple 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Vocabulario e Destrezas orais 
Literatura 
• aprender/repasar palabras 
relacionadas coa literatura 
• Facer e responder preguntas sobre os 
libros que lles gusta ler 

 

2 

Lectura 
Tipo de texto: Un artigo dunha revista 
• ler un artigo dunha revista 
• ler buscando información específica 

 

3 

Gramática 
Past simple 
• aprender/repasar o past simple de 
verbos regulares e irregulares 
• utilizar o past simple con expresións 
temporais con ago 

 

4 Vocabulario and Listening 

Literature. Professions. 
A magazine article. A 
festival. An interview. 
An information leaflet. 
Phone information. 
Experiences. A writer. 
Charles Dickens. A 
review. 

 



 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:               10 sesións, novembro 

UNIT 2: FACT OR FICTION? 

Past simple 

Profesións 
• aprender vocabulario relativo a 
diferentes ocupacións 
• escoitar para obter información 
específica 

5 

Conciencia cultural 
Festas de Escocia 
• ler sobre as festas de Escocia 
• falar sobre unha festa do seu país 

 

6 

Gramática 
was / were 
• aprender/repasar was / were e could 
/ 
couldn ' t 
• facer e responder preguntas usando 
could 
• repasar o past simple de verbos 
regulares e irregulares 
• ler un texto sobre Charles Dickens 

 

7 

Destrezas integradas 
Unha visita ao Labirinto do Rei Arturo 
• traballar as catro destrezas 
• ler sobre unha atracción turística 
• escoitar alguén chamando por 
teléfono para pedir información 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

 

8 Destrezas integradas - continuación 
Preguntar sobre unha experiencia 

 

9 

Writing 
Unha recensión 
• ler unha recensión 
• utilizar also e too para dar 
información adicional 
• escribir unha recensión dun lugar 

 



 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:               10 sesións, novembro 

UNIT 2: FACT OR FICTION? 

Past simple 

10 
Study guide 

Gramática; Vocabulario e Destrezas 
orais 

 

 
 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:                10 sesións, finais de novembro 

UNIT 3: WILD WEATHER 

Past simple e past continuous 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Vocabulario e Destrezas orais 
O Tempo 
• aprender/repasar palabras 
relacionadas co tempo 
• repasar as estacións 
• escribir sobre o tempo do seu país 
• Facer e responder preguntas sobre o 
tempo para diferentes actividades 

 

2 

Lectura 
Tipo de texto: Un informe de prensa 
• ler un informe de prensa 
• ler para captar o esencial 
• ler buscando información específica 

 

3 

Gramática 
Past continuous 

• aprender/repasar o pasado continuo 
• aprender/repasar unha serie de 
adverbios 

 

4 

Vocabulario e Listening 
Desastres naturais 
• aprender vocabulario relacionado 
cos desastres naturais 

Weather. 
Natural disasters. 
Newspaper headlines. 
Weather reports. 
News and reaction. 
A fictional narrative. 
Charities. 

 



 

Avaliación:                 1ª 
Sesións:                10 sesións, finais de novembro 

UNIT 3: WILD WEATHER 

Past simple e past continuous 

• escoitar para obter información 
específica 

5 

Conciencia cultural 
Un desastre natural en Nova Zelandia 
• ler sobre un desastre natural en Nova 
Zelandia 
• falar sobre os terremotos no seu país 

 

6 

Gramática 
Past simple e past continuous 
• comparar o uso do past simple e o 
past continuous 
• Facer e responder preguntas sobre 
unha emerxencia 
• ler unha enquisa sobre 
acontecementos históricos 

 

7 

Destrezas integradas 
Nas noticias 
• traballar as catro destrezas 
• ler artigos de xornal breves 
• escoitar un parte meteorolóxico 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

 

8 Destrezas integradas - continuación 
Reaccionar fronte ás noticias 

 

9 

Writing 
Unha narrativa de ficción 
• ler unha narración curta 
• usar secuenciadores 
• escribir unha narrativa de ficción 

 

10 
Study guide 
Gramática; Vocabulario e Destrezas 
orais 

 

 
 



 

Avaliación:                 2ª 
Sesións:                10 sesións, xaneiro 

  UNIT 4: LIFE ON EARTH 

Adxectivos comparativos e superlativos. A/An, some, any. 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Vocabulario e Destrezas orais 
Xeografía e paisaxes 
• aprender/repasar palabras 
relacionadas coa xeografía e a paisaxe 
• dicir por que lles gustaría visitar un 
lugar 
• falar sobre marabillas da natureza do 
seu país 

 

2 

Lectura 
Tipo de texto: Un artigo xornalístico 
online 
• ler un artigo xornalístico online 
• ler buscando información específica 

 

3 

Gramática 
Comparativas e superlativas 
• aprender/repasar as comparativas e 
superlativas 
• escribir sobre as características 
xeográficas do seu país 

 

4 

Vocabulario e Listening 
Animais 
• aprender palabras relacionadas cos 
animais 
• escoitar para obter información 
específica 

 

5 

Conciencia cultural 
Safaris en Sudáfrica 
• ler sobre os safaris en Sudáfrica 
• falar sobre a vida salvaxe do seu país 

 

6 

Gramática 
a / an, some, any 
• aprender/repasar as regras para 
substantivos contables/incontables 

Geography and 
landscape. Animals. 
Natural Science. 
Online news article. 
A wildlife reserve. 
A discussion. 
Volunteering. 
Preferences. 
A geographical 
description. 
A Scottish island. 

 



 

Avaliación:                 2ª 
Sesións:                10 sesións, xaneiro 

  UNIT 4: LIFE ON EARTH 

Adxectivos comparativos e superlativos. A/An, some, any. 

• ler un texto breve sobre ciencias 
naturais 

7 

Destrezas integradas 
Un día como voluntario 
• traballar as catro destrezas 
• ler unha páxina web 
• escoitar tres conversacións curtas 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

 

8 Destrezas integradas - continuación 
Expresar preferencias 

 

9 

Writing 
Unha descrición xeográfica 
• ler unha descrición 
• estudar a orde dos adxectivos 
• escribir unha descrición do seu país 

 

10 
Study guide 

Gramática; Vocabulario e Destrezas 
orais 

 

 
 

Avaliación:                 2ª 
Sesións:                10 sesións, febreiro 

UNIT 5: LET´S EXPERIMENT! 
Will / won't. First conditional. 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Vocabulario e Destrezas orais 
Ciencia 
• aprender/repasar palabras 
relacionadas co espazo, 
a medicina e o medio 
• Facer e responder preguntas sobre 

Science and science in 
the classroom. 
A magazine article. 
Predictions. 
Astronauts. 
An experiment. 
A time capsule project. 

 



 

Avaliación:                 2ª 
Sesións:                10 sesións, febreiro 

UNIT 5: LET´S EXPERIMENT! 
Will / won't. First conditional. 

ciencia 

2 

Lectura 
Tipo de texto: Un artigo dunha revista 
• ler un artigo dunha revista 
• ler para captar o esencial 
• ler buscando información específica 

 

3 

Gramática 
will / won ' t 

• aprender/repasar will / won ' t para 
facer predicións 
• falar sobre a súa vida nos próximos 
dez anos 

 

4 

Vocabulario e Listening 
Ciencia na clase 
• aprender unha serie de palabras 
relacionadas coa ciencia 
• escoitar para obter información 
específica 

 

5 

Gramática 
First conditional 
• aprender/repasar o first conditional 
para falar sobre posibles accións no 
futuro e os seus resultados 
• ler uns diálogos curtos sobre ciencia 

 

6 

Gramática 
First conditional 
• aprender/repasar o first conditional 
para falar sobre posibles accións no 
futuro e os seus resultados 
• ler uns diálogos curtos sobre ciencia 

 

7 

Destrezas integradas 
Facer unha cápsula do tempo 
• traballar as catro destrezas 
• ler unha serie de instrucións 

Technology. 
The natural world. 
An opinion essay. 

 



 

Avaliación:                 2ª 
Sesións:                10 sesións, febreiro 

UNIT 5: LET´S EXPERIMENT! 
Will / won't. First conditional. 

• escoitar unha conversación entre un 
profesor e os seus alumnos 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

8 Destrezas integradas - continuación 
Facer suxestións 

 

9 

Writing 
Un ensaio de opinión 
• ler un ensaio breve 
• utilizar on the one hand e on the other 
hand para mostrar contraste de 
opinións 
• escribir un ensaio breve 

 

10 
Study guide 

Gramática; Vocabulario e Destrezas 
orais 

 

 
 

Avaliación:                 2ª 
Sesións:                10 sesións, marzo 

  UNIT 6: MONEY 

will e be going to 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Vocabulario e Destrezas orais 
Traballos e tarefas 
• aprender/repasar palabras 
relacionadas cos traballos e as tarefas 
• Facer e responder preguntas sobre as 
tarefas que fan na casa 

 

2 

Lectura 
Tipo de texto: Un taboleiro de mensaxes 
interactivo 

Jobs and chores. 
Money and shopping. 
Maths. 
Making money. 
Second-hand shopping. 
Interviews. 
Pocket money. 
A radio programme. 
Favours. 
An informal letter. 

 



 

Avaliación:                 2ª 
Sesións:                10 sesións, marzo 

  UNIT 6: MONEY 

will e be going to 

• ler un taboleiro de mensaxes 
interactivo 
• ler para captar o esencial e para 
buscar información específica 

3 

Gramática 
be going to 
• aprender/repasar be going to para 
plans e intencións futuras 
• comparar will e be going to 

 

4 

Vocabulario e Listening 
Diñeiro e compras 
• aprender unha serie de verbos 
relacionados co diñeiro 
• escoitar para obter información 
específica 

 

5 

Conciencia cultural 
O Reino Unido 
• ler sobre tendas benéficas, vendas 
nos maleteiros dos coches 
e tendas de intercambio 
• falar sobre os hábitos de compra do 
seu país 

 

6 

Gramática 
Expresións de futuro 
• aprender unha serie de expresións de 
futuro 
• aprender/repasar would like / wouldn 
' t like 
• ler un texto breve sobre problemas 
matemáticos 

 

7 

Destrezas integradas 
Diñeiro de peto 
• traballar as catro destrezas 
• ler un artigo dunha revista 
• escoitar un programa de radio sobre 

Part-time and 
temporary jobs. 

 



 

Avaliación:                 2ª 
Sesións:                10 sesións, marzo 

  UNIT 6: MONEY 

will e be going to 

o diñeiro de peto 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

8 Destrezas integradas - continuación 
Pedir un favor 

 

9 

Writing 
Unha carta informal 
• ler unha carta informal 
• usar pronomes para evitar repetir 
nomes 
• escribir unha carta informal 

 

10 
Study guide 
Gramática, Vocabulario e Destrezas 
orais 

 

 
 

Avaliación:                 2ª / 3ª 
Sesións:                10 sesións, abril 

UNIT 7: JOURNEYS 

Present perfect. 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Vocabulario e Destrezas orais 
Transporte 
• aprender/repasar palabras 
relacionadas co transporte 
• Facer e responder preguntas sobre 
qué formas de transporte utilizan. 

 

2 

Lectura 
Tipo de texto: Un artigo de fondo 
• ler un texto sobre os Amish de Estados 
Unidos 
• escanear o texto e despois, buscar 

Transport. 
Travelling. 
A journey into the 
modern world. 
Electric bikes. 
The Manchester 
Metrolink. Train 
stations. 
The Amish. 
History of transport. 
A blog post. 

 



 

Avaliación:                 2ª / 3ª 
Sesións:                10 sesións, abril 

UNIT 7: JOURNEYS 

Present perfect. 

información específica. 

3 

Gramática 
Present perfect: afirmativa e negativa 
• aprender/repasar o present perfect 
en afirmativa e negativa 
• comparar o uso de gone e been no 
present perfect 

 

4 

Vocabulario e Listening 

Verbos de movemento (1) 
• aprender algúns verbos de 
movemento 
• escoitar para obter información 
específica 

 

5 

Conciencia cultural 
Viaxes en Estados Unidos 
• ler sobre A Ruta 66 
• describir unha longa viaxe en coche 
polo seu país 

 

6 

Gramática 
Present perfect: preguntas e respostas 
curtas 
• facer e responder preguntas co 
present perfect 
• ler un texto breve sobre o transporte 

 

7 

Destrezas integradas 
Todo sobre o transporte 
• traballar as catro destrezas 
• ler información sobre viaxes en metro 
• escoitar diálogos sobre viaxes 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

 

8 Destrezas integradas – continuación 
Pedir información de viaxes 

 

9 Writing  



 

Avaliación:                 2ª / 3ª 
Sesións:                10 sesións, abril 

UNIT 7: JOURNEYS 

Present perfect. 

A blog post 
• ler unha breve entrada dun blog de 
viaxes 
• utilizar os adverbios really e a bit 
• escribir unha entrada dun blog 

10 

Study guide 

Gramática; Vocabulario e Destrezas 
orais 
 
Pupil 's Book páxina 83 

 

 
 

Avaliación:                 3ª 
Sesións:                10 sesións, finais de abril 

UNIT 8: GOOD LUCK, BAD LUCK 

Present perfect + for e since 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Vocabulario e Destrezas orais 
deporte e competicións 
• aprender/repasar palabras 
relacionadas co deporte e as 
competicións 
• falar sobre os deportes que practican 

 

2 

Lectura 
Tipo de texto: Un artigo dunha revista 
online 
• ler un artigo dunha revista online 
sobre o deporte 
• ler buscando información específica 

 

3 

Gramática 
Present perfect + for e 
since 

Sport and competitions. 
History. 
Superstition in sport. 
Irish beliefs and 
superstitions. 
A radio programme. 
Leisure centres. 
Timetable and 
announcements. 
Arrangements. 
An email. 
A famous athlete. 

 



 

Avaliación:                 3ª 
Sesións:                10 sesións, finais de abril 

UNIT 8: GOOD LUCK, BAD LUCK 

Present perfect + for e since 

• usar o present perfect con for e since 
• facer preguntas con How long? 

4 

Vocabulario e Listening 
Verbos de movemento (2) 
• aprender unha serie de verbos 
relacionados co movemento 
• escoitar para obter información 
específica 

 

5 

Conciencia cultural 
Supersticións en Irlanda 
• ler sobre as crenzas e supersticións en 
Irlanda 
• comparar as supersticións do seu país 
coas de Irlanda 

 

6 

Gramática 
Present perfect e past simple 
• estudar a diferenza entre o uso do 
present perfect e do past simple 
• ler un texto breve sobre a historia das 
supersticións 

 

7 

Destrezas integradas 
No centro de ocio 
• traballar as catro destrezas 
• ler información sobre un centro de 
ocio 
• escoitar anuncios nun centro de ocio 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

 

8 Destrezas integradas - continuación 
Quedar para unha cita 

 

9 

Writing 
Un e-mail 
• ler un e-mail 
• usar unha serie de adxectivos para 

 



 

Avaliación:                 3ª 
Sesións:                10 sesións, finais de abril 

UNIT 8: GOOD LUCK, BAD LUCK 

Present perfect + for e since 

describir sentimentos 
• escribir un e-mail 

10 
Study guide 
Gramática; Vocabulario e Destrezas 
orais 

 

 
 

Avaliación:                 3ª 
Sesións:                10 sesións, finais de maio/xuño 

UNIT 9: TAKE CARE 

should / shouldn ' t  -  must / mustn ' t 

Lección Obxectivos / Páxinas do libro de texto Áreas de léxico da 
unidade 

Observacións 

1 

Vocabulario e Destrezas orais 
Cuestións persoais 
• aprender/repasar vocabulario 
relacionado con cuestións persoais 
• Facer e responder preguntas sobre o 
estilo de vida 
 
Student 's Book, páxina 94 

 

2 

Lectura 
Tipo de texto: un folleto informativo 
• ler un texto sobre cyber bullying 
• comentar as vantaxes e os 
inconvenientes das redes sociais 

 

3 

Gramática 
should / shouldn ' t 
• aprender/repasar should / shouldn ' t 
e 
must / mustn ' t 
• ler un texto sobre as regras das redes 
sociais 

Personal issues. 
Health. 
Personal, Social, Health 
and Economic 
Education (PSHE). 
Cyberbullying and how 
to deal with it. 
A help phone line. 
Feelings. 
A first aid kit. 
A mobile app. 
An instant message. 
Social networking sites. 
Australia.  

 



 

Avaliación:                 3ª 
Sesións:                10 sesións, finais de maio/xuño 

UNIT 9: TAKE CARE 

should / shouldn ' t  -  must / mustn ' t 

4 

Vocabulario and Listening 
Saúde 
• aprender unha serie de palabras 
relacionadas coa saúde 
• escoitar para obter información 
específica 

 

5 

Conciencia cultural 
O deserto australiano 
• ler sobre o deserto australiano 
• dar consellos ás persoas que visitan 
unha zona remota do seu país 

 

6 

Gramática 
Repaso dos tempos verbais: presente, 
pasado e futuro 
• repasar todos os tempos verbais 
estudados ao longo do curso 
• ler un texto breve sobre Australia 
• completar unha enquisa 

 

7 

Destrezas integradas 
Todo sobre a saúde durante as 
vacacións 
• traballar as catro destrezas 
• ler información sobre primeiros auxilios 
en vacacións 
• escoitar unha conversación sobre 
primeiros auxilios en vacacións 
• escribir un diálogo personalizado 
• representar o seu diálogo 

 

8 Destrezas integradas - continuación 
Falar de saúde 

 

9 

Writing 
Unha mensaxe instantánea 
• ler unha mensaxe instantánea 
• usar distintos tempos verbais 
• escribir unha mensaxe instantánea 

 



 

Avaliación:                 3ª 
Sesións:                10 sesións, finais de maio/xuño 

UNIT 9: TAKE CARE 

should / shouldn ' t  -  must / mustn ' t 

10 
Study guide 

Gramática; Vocabulario e Destrezas 
orais 

 

 

 

 Mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe: 
2º ESO 
 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

� B1.1. Coñece e sabe aplicar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais.  
Comprende fórmulas básicas de relación social. 

� B1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos reais e simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e 
acentuación estándar, que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas sinxelos e 
habituais na súa idade e no seu contexto escolar. 

� B1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos ámbitos persoal público e educativo, sempre que se fale pausadamente e 
con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 

� B1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións. 
� B1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal, se a produción é articulada con claridade e cunha velocidade 

media, pero con pausas. 

� B1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, breves descricións, narracións, peticións de información e expresión dos gustos 
sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a repetir ou a reformular o dito. 

� B1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos, 
pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 

�  

     Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
� B2.1. Interactúa na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 

ou aclaracións, aportando información suficiente e básica sobre a súa persoa, familia, gustos, hábitos, accións propias presentes e pasadas 
e intencións futuras, sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con claridade, e repetindo ou reformulando. 

� B2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira. 

� B2.3. Uso básico da quenda de palabra. 
� B2.6. Colabora coas demais persoas na interacción. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
� B3.1. Utiliza estratexias  para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais. 
� B3.2. Comprende mensaxes breves e sinxelas que conteñan instrucións, indicacións e información básica referida a necesidades inmediatas, 

de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

� B3.3. Identifica a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes en textos, especialmente con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas do seu interese. 

� B3.4. Comprende correspondencia persoal breve en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan 
persoas, obxectos e lugares; se narren acontecementos pasados, presentes e futuros; se expresen emocións, desexos e opinións básicas e 



 

sinxelas sobre temas coñecidos ou do seu interese. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
� B4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de características similares. 
� B4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito 

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

� B4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 
� B4.3. Describe de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e narra de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, aportando información 

básica e previamente preparada relacionada con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

� B4.5. Escribe correspondencia persoal sobre si mesmo/a, ou sobre sucesos importantes e experiencias persoais en termos moi sinxelos;  ou  
aceptando ou rexeitando ofrecementos e suxestións, expresando opinión de xeito sinxelo, en resposta a unha carta anterior. 

� B4.6. Fai unha presentación minimamente coidada dos textos escritos, utilizando en xeral as convencións ortográficas e os signos de 
puntuación básicos. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
� B5.1. Utiliza a lingua estranxeira en intervencións motivadas nas actividades de aula, facendo comprender información básica, producindo con 

suficiencia discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e comprendendo e 
producindo comprensiblemente patróns básicos da lingua oral, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións. 

� B5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes.  

� B5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países nos que se fala a lingua estranxeira, amosando 
curiosidade e respecto perante as diferenzas. 

� B5.5. Valora as linguas como medio para comunicarse con persoas doutros países e como recurso de acceso á información. 
� B5.6. Comunica cun mínimo de eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas morfosintácticas básicas para realizar as 

funcións comunicativas propias do seu nivel, coa axuda do interlocutor e de estratexias de comunicación e de elementos de redundancia do 
significado. 

�  
� B5.7. Coñece e utiliza unhas estruturas sintáctico-discursivas e un vocabulario oral e escrito a niveis básicos e suficientes para comprender e 

producir textos sinxelos propios do seu nivel educativo en cantidade e diversidade suficientes para a expresión e comprensión como se 
describiu supra.  

�          Estruturas sintáctico-discursivas : Ademáis das específicas de 1º ESO: 

 

Can/can't, (there) be, cardinal/ordinal numbers. 
Afirmación (affirmative sentences and 
expressions) 
Negación (negative sentences and expressions) 
Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a 
wonderful trip!; How + Adj., e. g. How amazing!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, 
that is a surprise! Fine! Great! Terrific!) 
Interrogación (Wh- questions, yes/no questions) 
Present Simple. Adverbs. 
Present Continuous. 
Presente Simple and Present Continuous. 
When, while. 
Past Simple. And, but, or. 
was/were 
could/couldn't 
Past Continuous 
Adverbs 
Past Simple and Past Continuous. When, while. 

be going to 
will and be going to 
Future time expressions 
would like 
Present Perfect: affirmative and negative 
Present Perfect: questions and short answers 
Present Perfect + for, since 
Present Perfect and Past Simple 
should/shouldn't 
must/mustn't 
Tense review: present, past and future 
because and so 
also and too 
sequencing words and expressions: first, then, 
next,... 
order of adjectives 
on the one hand, on the other hand 
using pronouns 
really, a bit 



 

Comparative and Superlatives 
a/an, some, any 
much, many, a lot of 
will/won't 
First Conditional: if 

Using adjectives 

Using different tenses 
 

�  

         Vocabulario sobre: 

 

Celebrations. 
Dates. 
Clothes. 
Languages and countries. 
Classroom language. 
Getting to know people. 
Free time activities. 
Urban sports. 
Museums and galleries. 
Art. 
A tv show. 
An advert. 
Phone conversations. 
Personal information. 
Skills and abilities. 
Literature. 
Professions. 
A personal profile. 
A magazine article. 
A festival. 
An interview. 
An information leaflet. 
Phone information. 

Experiences. 
A writer. Charles Dickens. 
A review. 
Weather. 
Natural disasters. 
Newspaper headlines. 
Weather reports. 

News and reaction. 
A fictional narrative. 
Charities. 
Geography and landscape. 
Animals. 
Natural Science. 
Online news article. 
A wildlife reserve. 
A discussion. 
Volunteering. 
Preferences. 
A geographical description. 
A Scottish island. 
Science and science in the 
classroom. 
A magazine article. 
Predictions. 
Astronauts. 
An experiment. 
A time capsule project. 
Technology. 
The natural world. 
An opinion essay. 
Jobs and chores. 
Money and shopping. 
Maths. 
Making money. 
Second-hand shopping. 
Interviews. 
Pocket money. 
A radio programme. 
Favours. 
An informal letter. 

Part-time and temporary 
jobs. 
Transport. 
Travelling. 
A journey into the modern 
world. 
Electric bikes. 
The Manchester Metrolink. 
Train stations. 
The Amish. 
History of transport. 
A blog post. 
Sport and competitions. 
History. 
Superstition in sport. 
Irish beliefs and 
superstitions. 
A radio programme. 
Leisure centres. 
Timetable and 
announcements. 
Arrangements. 
An email. 
A famous athlete. 
Personal issues. 
Health. 
Personal, Social, Health and 
Economic Education 
(PSHE). 
Cyberbullying and how to 
deal with it. 
A help phone line. 
Feelings. 
A first aid kit. 
A mobile app. 
An instant message. 



 

Social networking sites. 
Australia.  

 
 

 

3º ESO: 
 

1. Contidos 
 

 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e produción 
(expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia 
plurilingüe e intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención 
específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema 
lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira.



 

 

 
� BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS  

� Bl
o
q
ue 

� Contido 

� B1
.1 

� Estratexias de comprensión: 

� – Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

� – Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 

� – Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais e 
detalles relevantes). 

� – Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

� – Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

� – Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

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

� – Inferencia do significado probable das palabras ou frases que descoñece. 
� B1

.2 � Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

� B1
.3 

� Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando 
repetición 

� ou reformulacións do dito. 
�  

� BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E IN TERACCIÓN 
� Bl

o
q
ue 

� Contido 

� B2
.1 

� Estratexias de produción: 

� – Planificación:– Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da 
interacción. 

� – Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura 
dediscurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para 
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lograra intención comunicativa. 

� – Execución: 

� – Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais, e a súa 

� estrutura básica. 

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

� lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

� – Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 

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

� – Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos. 

� – Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

� – Lingüísticos: 

� – Modificación de palabras de significado parecido. 

� – Definición ou paráfrase dun termo ou expresión. 

� – Petición de axuda ou clarificación. 

� – Paralingüísticos: 

� – Sinalación de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o significado. 

� – Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah,etc.) de valor comunicativo. 

� – Usar os elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos marcadores 
discursivos para indicarlle á persoa destinataria ou oínte as partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

� B2
.2 

� Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación propia 
da súa idade e do seu nivel escolar. 

� B2
.3 

� Uso da quenda de palabra con indicadores básicos e máis habituais de que se quere falar, e de 
recoñecemento do desexo de falar das demais persoas. 

� B2
.4 

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

�  
�  

� BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
� Bl

o
� Contido 
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q
ue 

� B3
.1 

� Estratexias de comprensión: 

� – Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e tema. 

� – Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

� – Identificación do tipo textual (narrativo, descritivo, argumentativo e explicativo), adaptando a 
comprensión a el. 

� – Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral, 
información esencial e puntos principais). 

� – Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

� – Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paratextuais. 

� – Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
� B3

.2 
� Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do contido e 

da estrutura do texto. 
�  
� BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E  INTERACCIÓN 

� Bl
o
q
ue 

� Contido 

� B4
.1 

� Estratexias de produción: 

� – Planificación: 

� – Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas co fin de 
realizar 

� eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere dicir, etc.). 

� – Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 
dunha 

� gramática, obtención de axuda, etc.). 

� – Execución: 

� – Elaboración dun borrador. 

� – Estruturación do contido do texto. 

� – Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, conformando 

� entre todos o seu significado ou a idea global. 
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� – Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de 

� texto. 

� – Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (facer concesións 

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

� – Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe "prefabricada", 
etc.). 

� – Revisión: 

� – Identificación de problemas, erros e repeticións. 

� – Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

� – Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.). 

� – Reescritura definitiva. 
� B4

.2 
� Características textuais. Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia, cohesión e 

adecuación, propios do seu nivel escolar. 
�  

� BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURI LINGÜE E 
INTERCULTURAL  

� Bl
o
q
ue 

� Contido 

� B5
.1 

� Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

� – Sons e fonemas vocálicos. 

� – Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións. 

� – Procesos fonolóxicos básicos. 

� – Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

� B5
.2 

� Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

� – Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

� – Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

� B5
.3 

� Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

� – Recoñecemento e uso de convencións sociais e normas de cortesía dos rexistros máis 
habituais, e da linguaxe non verbal habitual propia da cultura estranxeira. 

� – Achegamento a aspectos culturais visibles próximos ao seus intereses (música, traballo, lecer, 
deportes, produción escrita, lugares, poboación, etc.), e a costumes, valores e actitudes máis 
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evidentes relacionados con aspectos e contextos propios da súa idade, a través de producións 
multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

� – Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas significativas nos costumes cotiáns, e uso das 
formas básicas de relación social entre os países onde se fala a lingua estranxeira e o noso. 

� – Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, aos países e ás comunidades lingüísticas que 
falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

� B5
.4 

� Plurilingüismo: 

� – Recoñecemento da realidade multilingüe do propio contorno. 

� – Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a aprendizaxe 
da lingua estranxeira e lograr unha competencia comunicativa integrada. 

� – Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

� B5
.5 

� Funcións comunicativas: 

� – Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

� – Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades. 

� – Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións 
presentes, e expresión de sucesos futuros. 

� – Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

� – Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 

� – Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 
prohibición. 

� – Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a 
confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios. 

� – Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

� – Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

� B5
.6 

� Léxico oral e escrito de uso común (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e 
contexto; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo libre, lecer 
e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e 
actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; 
ambiente, clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e da comunicación. 

� – Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos, saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e 
expresión de opinións. 

� – Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 

� B5
.7 

� Rutinas ou modelos de interacción básicos e habituais segundo o tipo de situación de 
comunicación, propia da súa idade e do seu nivel, ou modelos de interacción básicos e habituais 
segundo o tipo de situación de comunicación, propia da súa idade e nivel. 
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� B5
.8 � Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma. 

 

 
 
2. Planificación temporal das Unidades 
 
 

UNIDADE Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. 
Temporalización 
(50 mins por sesión) 

 1º TRIMESTRE  

Starter unit 3 5-6 

1 What a journey! 12 10-12 

2 Achievments 11 10-12 

3 Holiday time 12 11-13 

 2º TRIMESTRE  

4 Home and away 11 10-12 

5 A plate of food 12 10-12 

6 Being a friend 11 11-13 

 3º TRIMESTRE  

7 Fighting crime 12 10-12 

8 Innovations 11 10-12 

9 Animal planet 12 11-13 
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TOTAL  Aprox. 107 93-116 horas 

 
DESCRICIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES    
 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB 1.1 
Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular ou unha charla para organizar o traballo en equipo). 

PLEB 1.2 
Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e claro (por exemplo, cambio de 
porta de embarque nun aeroporto, información sobre actividades nun campamento de verán ou no contestador automático dun cine), sempre que as condicións acústicas sexan 
boas e o son non estea distorsionado. 

PLEB 1.3 
Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e centros de lecer, de estudos ou de 
traballo). 

PLEB 1.4 
Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa formal ou informal entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, cando o tema lle 
resulte coñecido e o discurso está articulado con claridade, a velocidade media e nunha variedade estándar da lingua. 

PLEB 1.5 
Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito. 

PLEB 1.6 
Comprende, nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, en centros de estudos ou de traballo) na que participa, o que se lle pregunta sobre asuntos persoais, educativos, 
ocupacionais ou do seu interese, así como comentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se 
lle dixo. 

PLEB 1.7 
Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese articulados amodo e con claridade (por exemplo, noticias, documentais ou 
entrevistas), cando as imaxes axudan á comprensión. 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB 2.1 
Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións, manifestando interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

PLEB 2.2 
Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a necesidades inmediatas e cotiás, sempre que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas e habituais, e reacciona 
adecuadamente sempre que poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

PLEB 2.3 
Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión 
sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido 
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destas. 

PLEB 2.4 
Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo 
e tratamento). 

PLEB 2.5 
Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

PLEB 2.6 
Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para realizar un curso de verán ou integrarse nun 
grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se lle 
pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB 3.1 
Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 

PLEB 3.2 
Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou de internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal, educativo e ocupacional. 

PLEB 3.3 Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera soporte, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos portan gran parte da mensaxe. 

PLEB 3.4 
Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

PLEB 3.5 
Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala de si mesmo/a, se describen persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos pasados, presentes e 
futuros, reais ou imaxinarios, e se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

PLEB 3.6 
Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un curso de 
idiomas ou unha compra por internet). 

PLEB 3.7 
Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) de historias de ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas 
relacións e do argumento. 

 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB 4.1 
Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, solicitando ou dando a información requirida de xeito 
sinxelo e observando as convencións formais e normas de cortesía básicas deste tipo de textos. 
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PLEB 4.2 
Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e 
ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando os principais acontecementos de forma esquemática. 

PLEB 4.3 
Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, á súa ocupación, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a 
unha publicación dixital, matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo). 

PLEB 4.4 
Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde se fan breves comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese. 

PLEB 4.5 
Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes sociais relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade, 
respectando as convencións e as normas de cortesía. 

PLEB 4.6 
Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información, se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por exemplo, a participación nunha competición), se dan instrucións, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións 
(por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

PLEB 4.7 Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB 5.1 
Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un esforzo por utilizar a lingua estranxeira, cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible dos esquemas 
fónicos e fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das persoas interlocutoras, e pide axuda e aclaracións aos compañeiros e ás compañeiras 
cando non progresa a comunicación. 

PLEB 5.2 Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre. 

PLEB 5.3 
Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

PLEB 5.4 
Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas do 
resto do alumnado, de ser o caso, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

PLEB 5.5 
Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel para realizar as funcións comunicativas, así como os patróns discursivos de uso máis frecuente para o 
propósito comunicativo. 

PLEB 5.6 
Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender e expresar en rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e elaborar textos na lingua meta. 

PLEB 5.7 
Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

PLEB 5.8 
Explica o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo, na propia lingua, para un interlocutor próximo real ou simulado que descoñece a lingua estranxeira, coa finalidade 
de facer o texto comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas, amosando respecto perante as diferenzas. 

PLEB 5.9 
Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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4 - Contidos Mínimos  
 

o Bloque 1: Comprensión de textos orais 
Identificar información xeral e relevante de textos sinxelos pronunciadas con lentitude e claridade.  

Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e pausadas nas que se describan, narren ou se dean 
opinións sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, sempre que poida pedir información. 

o Bloque 2: Producción de textos orais: expresión e interacción. 
Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito suficiente e comprensible en situacións habituais e 
cotiás: falar sobre sentimentos, sobre o ten relativo ás viaxes, descripción da cidade, dos alimentos, descrición de persoas, o mundo 
animal e o corpo humán, experiencias e noticias propias, falar de recursos tecnolóxicos.  

Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, aínda  que  se  dependa en  grande medida da actuación da 
persoa interlocutora, coas funcións de disculparse, ofrecer axuda, estar de acordo ou en desacordo, dar consello, facer suxerencias. 

o Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos breves e ben estruturados,  que conteñan  
estruturas  sinxelas  e un léxico básico de uso común e habitual.  

Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se describen persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos 
sinxelos e se expresan  sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

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

Escribir textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, cun  control razoable expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

Usar conectores sinxelos e estructurar a información en parágrafos. 

Temas: redactar un e-mail, describir un lugar, falar sobre un restaurante, escribir unha carta dando ou pedindo consello, redactar una 
noticia periodística, descripción un invento, a TV, publicar un comentario en Internet, redactar a descripción dun animal. 

o Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro ou se cometan erros de pronunciación, 
sempre que non interrompan a comunicación 

Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións habituais propias do nivel. 

Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios 
intereses, os estudos e as ocupacións, e comunicar información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións 
habituais e cotiás 

 

Con respecto aos contidos sintáctico-gramaticais , os contidos mínimos abranguen: 

� Unit 1: Past Simple/used to. Past Continuous/Past Simple 
� Unit 2: Present Perfect Simple. Present Perfect Simple/Past Simple  
� Unit 3: Future tenses. Future Continuous 
� Unit 4: First Conditional/Second Conditional. Third Conditional  
� Unit 5: Relative Pronouns. Defining relative clauses  
� Unit 6: Modals 
� Unit 7: Present Simple Passive/Past Simple Passive 
� Unit 8: Past Perfect Simple/Past Simple 
� Unit 9: Reported Speech  
 
 
 
Con respecto aos contidos léxicos : 
 
� Unit 1. Vocabulario relacionado coas sentimentos. 
� Unit 2. Vocabulario relacionado con actividades de ocio e deportivas. 
� Unit 3. Vocabulario relacionado coas viaxes. 
� Unit 4. Vocabulario relacionado coa cidade e a súa contorna. 
� Unit 5. Vocabulario relacionado con adxectivos de personalidade. 
� Unit 6. Vocabulario relacionado cos establecementos de restauración. 
� Unit 7. Vocabulario relacionado cos delictos. 
� Unit 8. Vocabulario relacionado cos electrodomésticos a aplicacións texnolóxicas. 
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*    Unit 9. Vocabulario relacionado co mundo animal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENT O 

PMAR 2º y 3º 

- Introducción  

Las instrucciones dictadas en resolución de 27 de julio de 2015 de la Dirección General de Educación Formación Profesional e Innovación Educativa, de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación universitaria para la implantación en el curso 2015/ 2016 del currículo de la educación secundaria obligatoria y del 
bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia,  establecen que: 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) forman parte de las medidas extraordinarias de atención a la diversidad y tienen por finalidad 
facilitar que el alumnado, mediante una metodología específica y una organización de contenidos y materias del currículo diferente a la establecida con carácter 
general, alcancen las competencias del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria, y obtengan el título de 
graduado en educación secundaria obligatoria. El programa de PMAR se concibe desde un enfoque  metodológico funcional en el que los contenidos curriculares 
deben tratarse desde un punto de vista global, práctico, motivador y personalizado, priorizando los aprendizajes que resulten necesarios para otros posteriores y que 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos generales de la etapa. 

Si el alumnado que accede al programa de PMAR lo hace con ciertas carencias en su nivel de conocimientos en algunas materias; en la asignatura de inglés, estas 
carencias se hacen especialmente estentóreas. Gracias a la atención individualizada que el menor número de alumnos por aula permite, y del tipo de evaluación 
utilizada, existe la posibilidad de que los alumnos alcancen los contenidos mínimos establecidos para la asignatura de inglés, para poder acceder a 4º ESO por la vía 
ordinaria. Dicho esto, habrá que tener en cuenta que este curso 2015/ 2016, los alumnos que  acceden a 3º PMAR non han podido beneficiarse de participar en el 
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programa de mejora en 2º curso. 

El principal objetivo de la presente adaptación curricular, es facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia de inglés del alumnado de PMAR, un 
programa que está dirigido a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, discapacidad, o trastorno 
grave de conducta. 

Como decíamos anteriormente, el objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y puedan promocionar a 4º 
ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como 
referente las competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua 
Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Estos alumnos siguen teniendo en todo momento la referencia a estos elementos que integran el 
currículo, sin embargo accederán a ellos a través de una adaptación de los contenidos y actividades que se centran principalmente en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

• Adecuación de los contenidos. 

• Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos. 

Elementos comunes a la programación de PMAR 2º y 3º y sus cursos de referencia. 

• .- Objetivos de 2º y 3º ESO 

• .- Elementos transversales 

• .- Contenidos por bloques 

• .- Mínimos de consecución 

• .- Estándares de aprendizaje 

• .- Criterios de evaluación en relación con las competencias básicas 

Será especialmente necesario y útil en PMAR: 

1. Integrar el inglés en la clase como lengua de comunicación.  

2. Guiar al alumno para que se atreva a expresarse en inglés y corregir sus errores de manera constructiva. 

3. Lograr que el alumnado domine las cuestiones gramaticales y léxicas para dotarlos de unas herramientas sólidas desde las que partir para poder, una vez en 4º 
ESO, avanzar hasta alcanzar los objetivos propios de la etapa.  

4. Hacer que el alumno descubra su capacidad para comprender globalmente diálogos y guiarle para que él mismo los construya. 

5. Enseñar al alumno la expresión y la comprensión escrita de textos sencillos ya sean cartas, diálogos, o breves redacciones descriptivas. 

6. Reproducir oralmente y por escrito los modelos propuestos en los contenidos didácticos y los elementos de pronunciación y entonación. 
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7. Fomentar el interés por la lectura y ayudarles a interesarse por una historia escrita en lengua inglesa. Mostrarles los aspectos positivos que para el aprendizaje de 
esta lengua supone la lectura. 

8. Fomentar el trabajo en equipo y una actitud positiva y solidaria ante las dificultades de sus compañeros. 

9. Valorar e integrar la cultura de países de lengua inglesa y reflexionar sobre los aspectos similares de la cultura de su país en general y de su Comunidad Autónoma 
en concreto. 

10. Orientar el uso de textos y de actividades en grupo, de manera que reviertan en una valoración positiva y en la concienciación del alumnado por cuestiones tales 
como el valor de una vida sin drogas, la importancia de la participación en programas de voluntariado social, la solidaridad con los más débiles, el respeto a los 
mayores, el cuidado de su entorno; esto último en lo que respecta a crear un ambiente de concordia y de cuidado del material y del mobiliario, ya sea en el centro de 
enseñanza como o su entorno familiar, social y medioambiental. Fomentar su autoestima potenciando aquellas habilidades en las que en mayor o menor medida 
destaca. En no pocas ocasiones, el alumnado de PMAR accede a este tipo de programas con un déficit de autoestima que repercute negativamente en su rendimiento. 
Deberé también fomentar su espíritu crítico, la responsabilidad personal, y  que aprenda a crear algo positivo para los demás. 

Algunos alumnos que pueden parecer problemáticos tienden al fracaso debido a su comportamiento y actitud en el aula, desmotivados y con falta de confianza; sin 
embargo es importante ver más allá para identificar sus necesidades emocionales y de aprendizaje. Con la ayuda y apoyo adecuados, estos alumnos podrían aprender 
inglés e integrarse finalmente en 4º ESO de manera satisfactoria, en lo que se refiere al seguimiento de la asignatura de inglés. Es importante centrarse en lo que 
funciona y es efectivo, lograr cambiar la reacción a su comportamiento puede provocar un cambio positivo en estos alumnos.  

Aspectos que diferencian a los grupos de PMAR de manera positiva.  

Podemos incidir en la expresión oral, de manera que, en general, los alumnos logran mejorar de forma muy considerable su pronunciación y resulta más sencillo 
vencer la proverbial resistencia del alumnado a expresarse oralmente en público en lengua extranjera. Esto también refuerza su autoestima. Viéndose capaces de 
comunicarse en otro idioma, algo que muchos no creían posible lograr, aumenta su autoestima y mejora el aprovechamiento del grupo en su conjunto. Este aspecto 
es especialmente valioso, ya que puede dotarlos de una herramienta que, una vez en 4º ESO les diferencie positivamente respecto a los demás alumnos y suponga un 
elemento que en su caso compense otras posibles carencias  respecto al resto del grupo.  

También su vocabulario puede asentarse de manera más sólida. Los alumnos de PMAR, convenientemente motivados, participan y preguntan de forma reiterada el 
significado de las  palabras. De hecho, tanto gramática como vocabulario han de ser explicados una y otra vez. Esto, que podría parecer descorazonador, en realidad 
se ha demostrado como una característica positiva, ya que como consecuencia de ello, palabras y contenidos gramaticales suelen asentarse de manera más duradera.  

Por otra parte, hay que destacar que las singularidades del alumnado de PMAR, le ofrecen al profesor la oportunidad de invitarlos a profundizar en valores tales 
como el compañerismo y la solidaridad, ya que buen número de ellos tienen unas circunstancias de salud complicadas, o  proceden de entornos familiares con 
problemas, a veces severos. Para el profesor que gusta de ayudar al alumno más allá de aspectos puramente didácticos, los grupos de PMAR suponen un reto 
personal enriquecedor. 

Hay una serie de estrategias en las que nos podemos centrar para ayudar a estos alumnos:  

1 Construir buenas relaciones 

2 Adaptar la planificación de las clases a sus necesidades  
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3 Utilizar un lenguaje claro y asertivo 

5 Crear una clase cooperativa 

6 potenciar el refuerzo positivo 

Concreciones metodológicas que requiere la materia 

En los cursos de ESO, lo conveniente es utilizar siempre la lengua inglesa con los alumnos (a menudo incluso se utiliza fuera del aula), a menos que se aprecie que 
alguna cuestión gramatical sea conveniente explicársela en su lengua. En PMAR, desde la primera sesión lectiva del curso, me dirijo a los alumnos en lengua 
inglesa, pero cambio a la lengua materna del alumnado a la hora de explicar gramática. Por su parte, los alumnos son animados a utilizar el inglés, al menos a la hora 
de hacer preguntas habituales en el aula, y para ello se les facilita un listado con las expresiones y preguntas más comunes cuando acceden a 2º PMAR. A partir de la 
segunda evaluación, un día por semana, un alumno ha de comenzar la clase hablando durante dos minutos en inglés. Las intervenciones se realizan por orden de lista 
y pueden prepararse en casa. Los alumnos pueden contar una historia, real o inventada, pueden opinar sobre una película o libro que hayan leído, expresar una queja, 
plantear un deseo, una propuesta, etc. 

Al finalizar la explicación y realización de los ejercicios escritos y de audio de la unidad didáctica, se corrigen oralmente en clase. 

El uso de material audiovisual resulta especialmente útil en las clases con alumnos de PMAR. El utilizar canciones en cuyas letras se refuerza la gramática o las 
expresiones recientemente explicadas por el profesor, no sólo ayuda asentar lo aprendido, sino que refuerza en el alumnado la percepción de utilidad del idioma que 
están aprendiendo y la posibilidad de poder integrarlo en su mundo.También utilizamos juegos, sobre todo para la adquisición de vocabulario.   

Los alumnos de PMAR leen 2 libros por evaluación, en el caso de la primera y la segunda, y uno en la tercera evaluación, prácticamente el doble que los demás 
alumnos de ESO. Esta lectura se realiza en el aula una vez por semana. Los alumnos elaboran un listado de palabras y expresiones nuevas, que previamente habrá 
explicado la profesora, se hacen dictados, resúmenes, y se traducen en voz alta pasajes del libro previamente seleccionados por su interés.  

Material y recursos didácticos que se van a utliizar  

Spectrum 2 y 3 Essential practice, con su material de audio y vídeo.  

El hecho de estar en un grupo con un número reducido de alumnos, resulta, obviamente, de gran ayuda, pero dar cumplimiento al objetivo de lograr que al final del 
programa promocionen a 4º ESO, hace aconsejable elegir un material didáctico diferente del utilizado con y por los alumnos de 2º y 3º ESO. Los libros de texto 
Spectrum de la editorial Oxford y su material complementario, incluyen un libro de prácticas específico para PMAR, que les puede permitir alcanzar los objetivos 
mínimos de la asignatura de una manera realista y sin prescindir de las herramientas que se utilizan en los grupos de ESO. Me parece un sistema que ofrece un 
valioso apoyo para unos alumnos que necesitan ayuda adicional con el aprendizaje de la lengua inglesa, reforzando el vocabulario clave, gramática y destrezas. Me 
permite, asimismo, implementar actividades como las tareas de consolidación, los recuadros Bonus, y las actividades Your turn de diferentes formas. Por ello, he 
elaborado una temporalización específica para estos dos grupos, que deriva de los libros de texto mencionados. 

Otros recursos 

Material audiovisual: canciones y breves reportajes, seguimiento de prensa digital y blogs redactados en lengua inglesa.  

Libros de lectura de novelas adaptadas a su nivel, que tomamos prestados de la biblioteca del instituto y del fonfo del departamento de Inglés. 
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Diccionarios bilingües.   

Criterios de evaluación. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los criterios de evaluación en 2º y 3º PMAR son los mismos que han sido establecidos por el departamento de Inglés para los grupos de referencia. Sin embargo, se 
ha realizado un pequeño cambio para adaptar la forma de calificar a la singularidad del método de trabajo de estos grupos y para valorar el esfuerzo y dedicación de 
los alumnos. Así, en lugar de valorar con un punto el trabajo y actitud en el aula, y con otro punto la prueba de lectura del libro señalado para ese trimestre, se 
valorarán con 2 puntos el trabajo y actitud en el aula, ya que la lectura y los trabajos alrededor de ella los realizamos en clase. Se tendrán en cuenta, pues, la 
participación y aprovechamiento de las sesiones dedicadas a lectura. Para alcanzar esos 2 puntos se valorarán, asimismo, la participación en clase, los logros y 
mejora en  expresión oral cotidiana en el aula y a la hora de exponer proyectos. También la actitud de colaboración a favor del grupo. 

Se realizará un examen por cada unidad. Incluirá apartados de vocabulario y gramática, expresión escrita, compresión de texto, y un  listening. 

A final de curso se realizarán pruebas de repesca de las calificaciones negativas. Consistirá en pruebas orales y escritas y en la presentación de todos los trabajos 
realizados a lo largo del curso. 

Los alumnos con la asignatura de inglés pendiente de cursos anteriores, realizarán los exámenes previstos por el departamento. Habré de informarles con suficiente 
antelación sobre as fechas de dichos exámenes y ofrecerles apoyo para prepararlos. Los días previos a los exámenes, dedicaremos los últimos quince minutos de 
clase a repasar los contenidos de esas pruebas, será de utilidad, también, para el resto de alumnos del grupo. 

Evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados 

La evaluación inicial que ya he llevado a cabo en los grupos PMAR el presente curso 2015/2016, me permite prever las necesidades de atención individualizada y 
refuerzo que necesitarán algunos alumnos.  

La evaluación estrictamente académica ha consistido en una prueba escrita y en un seguimiento de su trabajo en clase durante las primeras sesiones lectivas, la 
valoración de su expresión oral y escrita, su comprensión lectora en inglés y su capacidad para seguir las explicaciones de la profesora de manera provechosa, sobre 
todo en lo referido a cuestiones gramaticales que deberían estar ya asentadas de cursos anteriores.  

Asimismo, me he entrevistado con cada alumno y recabado información del Departamento de Orientación y de sus tutoras para preparar el enfoque más adecuado a 
cada alumno, teniendo en cuenta su background académico y personal. Grosso modo y, a la hora de realizar un retrato aproximado de los grupos, diremos que 
además de los problemas de aprendizaje que estos alumnos acusan en mayor o menor medida, hay que destacar que el 80% de los alumnos de 2ºPMAR tiene 
asignaturas pendientes, en 3º PMAR las tiene el 60%. Por otra parte, en 2º PMAR un alumno tiene TDAH y en 3º PMAR hay 2 alumnos con TDA, una alumna con 
un problema de dicción que no ha podido superar mediante logopedia, y otra alumna sometida a terapia y tratamiento farmacológico  como consecuencia de una 
situación familiar grave. 

Temporalización 

PMAR 2º 
Actividades adicionales partiendo del apartado sobre cultura  en cada unidad. Todas las unidades incluyen, además, práctica de producción escrita, que 
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la profesora orientará de manera que sirvan para asentar la gramática y el vocabulario adquiridos o reforzados en cada unidad. 

Actividades adicionales 

Unit 1. PROJECT: Schools in Galicia, Britain, Ireland, Australia, Ireland and the USA. 

Unit 2. Write a message to be put in a bottle.  

Unit 3. PROJECT: Stonehenge and Castro Santa Tecla. 

Unit 4. Dialogue in a shop in pairs 

Unit 5. What can you do? Hobbies. Power point. 

Unit 6. Write a postcard from Vigo 

Unit 7.  Measures to protect animals 

Unit 8. Presenting News today.  

Unit 9. What do we need tin order to organize a party?. TEAM PROJECT 

Primer trimestre.  

38 sesiones.  

Unidades 1. What´s on?  2. Discoveries  3. People and the planet: 7 sesiones por unidad = 21. Pruebas escritas: 3 sesiones.  

Exposición de proyectos y pruebas orales: 5 sesiones. Lectura y sus actividades: 6 sesiones. 

Repaso y refuerzo:3 sesiones. 

Segundo trimestre.  

26 sesiones. Unidades 4. Making it happen 5. Young and old 6.Work and play: 6 sesiones por unidad: 18.  

Pruebas escritas :3 sesiones. Exposición de proyectos y pruebas orales: 1 sesión. Lectura y sus actividades: 4 sesiones. 

 

Tercer trimestre. 

36 sesiones. Unidades 7. In the wild  8. Home comforts 9. Bright ideas: 7 horas por unidad=21. 

Pruebas escritas : 3 sesiones. Exposición de proyectos y pruebas orales: 3 sesiones. Lectura y sus actividades: 7 sesiones. 
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Repaso y refuerzo: 2  

El tiempo dedicado a cada unidad será el 75% de la hora lectiva, es decir, aproximadamente 35 minutos. El tiempo restante de cada sesión lectiva será 
dedicado a ejercicios de pronunciación, conversación, juegos y/o a visionado de material audiovisual. 

3º PMAR 
Unit 1. PROJECT: Growing up in Alaska, growing up in Senegal. (Tenemos un alumno con familia en este país).  

Unit 2. PROJECT: La cultura celta en Gales y Galicia. 

Unit 3. Essay: a weekend in the country 

Unit 5. Essay: How can we protect animals? 

Unit 6. TEAM PROJECT An ideal, healthy diet for a week 

Unit 7. Write a short poem 

Unit 8. TEAM PROJECT Why are bees useful? O The language of bees and other animals.  

Primer trimestre.  

38 sesiones.  

Unidades 1. Time for change 2. Storytelling 3. Choices, choices: 7 sesiones por unidad = 21. Pruebas escritas: 3 sesiones.  

Exposición de proyectos y pruebas orales: 5 sesión. Lectura y sus actividades: 6 sesiones. 

Repaso y refuerzo: 3 sesiones 

Segundo trimestre.  

26 sesiones. Unidades 4. Communication 5. A life of crime 6.Creativity: 6 sesiones por unidad=18.  

Pruebas escritas :3 sesiones. Exposición de proyectos y pruebas orales: 1 sesiones. Lectura y sus actividades: 4 sesiones. 

Tercer trimestre. 

 36 sesiones. Unidades 7. A big improvement  8. Living together 9. Coming together: 7 sesiones por unidad=21. 

Pruebas escritas: 3 sesiones. Exposición de proyectos y pruebas orales: 3 sesiones. Lectura y sus actividades: 7 sesiones. 

Refuerzo y repaso: 2 sesiones 
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El tiempo dedicado a cada unidad será  el 75% de la hora lectiva, es decir, aproximadamente 35 minutos. El tiempo restante de cada sesión lectiva será 
dedicado a conversación, ejercicios de pronunciación, juegos y/o a visionado de material audiovisual. 

 

OBJETIVOS:  

Se ha prescindido de la unidad inicial. La inclusión de Ever y never en la unidad 6 y de Must y have to en la unidad 7, se valorarán en su momento 
según la evolución del curso. 

 

2º PMAR. OBJETIVOS 

Unidad 1 - What’s on? 

VOCABULARIO 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre eventos: clap, competition, crowd, fan, laugh, performers, scream, singer, stage. Práctica 
adicional:Aprender o revisar palabras para hablar sobre eventos: clap, competition, crowd, fan, laugh, performers, scream, singer, stage. 

Aprender o revisar palabras para describir emociones o sentimientos: angry, bored, calm, energetic, excited, nervous, relaxed, scared, surprised, tired. 

GRAMÁTICA  

Introducir o revisar la forma afirmativa del pasado simple de verbos regulares e irregulares.� 

Introducir o revisar la forma negativa e interrogativa del pasado simple de verbos regulares e irregulares. 

Introducir o revisar el uso de there was y there were. 

Unidad 2 – Discoveries 

VOCABULARIO 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre materiales: glass, metal, paper, rubber, Wood, wool, cotton, plastic, leather, ceramic. 

Aprender o revisar palabras para describir envases o contenedores de productos: packet, can, bottle, jar, cup, envelope, box, glass, tin, bowl 

GRAMÁTICA 

Introducir o revisar el tiempo verbal pasado continuo en todas sus formas (afirmativa, negativa e interrrogativa). 
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Introducir o revisar los tiempos verbales pasado continuo y pasado simple con la partícula while. 

Introducir o revisar las formas verbales (pasado continuo y pasado simple) con la partícula when. 

Unidad 3 – People and the planet 

VOCABULARIO. 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre las partes del cuerpo: ankle, back, chest, finger, knee, neck, shoulder, thumb, toe, wrist. 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre el medio ambiente: crops, decrease, eco-friendly, fossil fuels, global warning, greenhouse gas, increase, 
pollution, produce, run out. 

GRAMATICA  

Introducir o revisar la forma afirmativa y negativa del futuro con will. 

Introducir o revisar el primer condicional. 

Unidad 4 – Making it happen 

VOCABULARIO  

Aprender o revisar palabras para hablar sobre dinero: cash, notes, coins, pocket money, earn, win, pay, buy, sell, save. 

Aprender o revisar palabras relacionados con los verbos y preposiciones de movimiento: Crawl under, dive into, jump off, jump over, run around, slide 
down, swing across, swim through, walk along. 

GRAMÁTICA Introducir o revisar la forma afirmativa y negativa del futuro “be going to”. 

Introducir o revisar el uso de be going to & will como formas futuras. 

Unidad 5 – Young and old 

VOCABULARIO 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre las etapas de la vida: elderly, toddler, adult, child, teenager, baby. 

Aprender o revisar frases verbales: help someone, text your friends, revise for an exam, cook a meal, invite your friends over, spend time with your 
family, do well at school, share a room. 

GRAMÁTICA  

Introducir o revisar las formas verbales can & could. 
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Introducir o revisar los adjetivos comparativos. 

Introducir o revisar el uso de los adverbios.  

Unidad 6 – Work and play 

VOCABULARIO  

Aprender o revisar palabras para hablar sobre trabajos: computer programmer, sales assistant, vet, pilot, firefighter, yoga instructor, journalist, radio DJ, 
astronomer, film producer. 

GRAMÁTICA 

Introducir o revisar la forma afirmativa del presente perfecto simple. 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre las vacaciones: meet new people, have an accident, go abroad, get sunburned, explore a new place, forget 
your tickets or passport, buy souvenirs, miss a flight. 

Introducir o revisar la forma negativa e interrogativa del presente perfecto simple. 

Introducir o revisar el uso del presente perfecto con ever & never.  

Unidad 7 – In the wild 

VOCABULARIO  

Aprender o revisar palabras para hablar sobre el medio natural: pull, fight, throw, chase, push, kick, stand still, attack, defend, bite. 

Aprender o revisar adjetivos: afraid, brave, friendly, helpful, impatient, patient, polite, rude, shy, worried. 

GRAMÁTICA 

Introducir o revisar la forma afirmativa y negativa del verbo modal should. 

Introducir o revisar el verbo modal must, en su forma afirmativa y negativa. (mustn´t. 

Introducir o revisar el uso del verbo modal de obligación “Have to”. 

Unidad 8 – Home comforts 

VOCABULARIO  

Aprender o revisar palabras para hablar sobre objetos de la vida diaria: fridge, washing machine, hairdryer, central heating, shampoo, shower gel, 
microwave, deodorant, mirror, charger. 
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Aprender o revisar palabras para hablar sobre programas de televisión: chat show, travel show, news programme, soap opera, cookery programme, 
sitcom, quiz show, reality show, crime series, sports programme. 

GRAMÁTICA 

Introducir o revisar la formas there is y there are en afirmativa y negativa, y los cuantificadores que les acompañan en cada estructura 

Introducir o revisar los cuantificadores en las oraciones interrogativas. 

Introducir o revisar el uso de los pronombres indefinido. 

Unidad 9 – Bright ideas 

VOCABULARIO  

Aprender o revisar palabras para hablar sobre objetos en la calle: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, pavement, pedestrian crossing, post box, steps, 
street light 

Aprender o revisar palabras para describir o hablar sobre los objetos de la cocina: spoon, tin opener, knife, fork, plate, toaster, kettle, mug, timer, jug. 

GRAMÁTICA Introducir o revisar los pronombres reflexivos. 

Introducir o revisar los  “Question tags”. 

Introducir o revisar el uso de there was y there were. 
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3º PMAR. OBJETIVOS  

Unidad 1 - Time for change 

VOCABULARIO  

Aprender o revisar palabras para hablar sobre comportamientos: aceptable, direct, dishonest, easy-going, fair, honest, indirect, obligatory, strict, 
unacceptable, unfair, voluntary. 

Aprender o revisar palabras para describir cualidades personales: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, hard – working, 
organizad, sociable. 

GRAMÁTICA 

Introducir o revisar los modales de obligación, prohibición y/o necesidad. 

Introducir o revisar los verbos modales de habilidad y permiso. 

Introducir o revisar el uso de los modales de consejo. 

Unidad 2 – Storytelling 

VOCABULARIO 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre materiales: comedy, sci-fi, action and adventure, horror, documentary,original, funny, informative, 
frightening, exciting, dissapointed, dramatic, dull, entertaining, predictable, realistic, surprising. 

Aprender o revisar palabras para contar historias: actor, critic, editor, film director, main carácter, novelist, readers, beginning, ending, plot, scene, 
setting. 

GRAMÁTICA  

Introducir o revisar los cuantificadores: too, too much, too many, (not ) enough. 

Introducir o revisar los tiempos verbales pasado continuo y pasado simple.  
  
Unidad 3 – Choices, choices 

VOCABULARIO  
Aprender o revisar palabras para hablar sobre dinero y compras: sales, costs, discount, waste, lend, borrow, saved up, can´t afford, bargain, brands, 
worth. 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre actividades en el tiempo libre: archery, athletics, kayaking, rock climbing, trail biking, wakeboarding, 
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catch up, join in, miss out, pick up, take up, try out. 

GRAMÁTICA  

Introducir o revisar la forma afirmativa, negativa e interrogativa del presente perfecto con for y since. 

Introducir o revisar el tiempo presente perfecto con las partículas still, yet & already. 

Introducir o revisar el uso del presente perfecto con las partículas still, yet & already. 

Unidad 4 – Communication 

VOCABULARIO  

Aprender o revisar palabras para hablar sobre emociones: amusing, annoying, confusing, embarrasing, fascinating, frustrating, inspiring, motivating, 
relaxing, upsetting, worrying. 

Aprender o revisar palabras relacionados con los gadgets: plug in, charge, switch on, switch off, press, browse, scroll, swipe, tap, update. 

GRAMÁTICA  

Introducir o revisar el tiempo verbal presente perfecto y pasado simple. 

Introducir o revisar las preguntas de sujeto y las de objeto. 

Introducir o revisar el uso de la forma verbal del presente perfecto con ever & never.  

Unidad 5 – A life of crime 

VOCABULARIO 

 Aprender o revisar palabras para hablar sobre criminales , fraudes y defensores de la ley: burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, mugger, pólice 
officer, thief, traffic warden 

Aprender o revisar vocabulario relacionado con los delitos: arson, burglary, vandalism, forgery, speeding, mugging, pickpocketing, shoplifting, credit 
card fraud. 

GRAMÁTICA  

Introducir o revisar la formas verbal  past perfect. 

Introducir o revisar los pronombres relativos 

Introducir o revisar los verbos modales de deducción. 
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Unidad 6 – Creativity 

VOCABULARIO 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre medio ambiente: save, waste, poison, reduce, pollute, protect, destroy, preserve, recycle, bury, dump, 
reuse. 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre tecnología: convenient, efficient, high-quality, practical, reliable, time-saving, useful, impractical, 
inconvenient, inefficient, low-quality, time-consuming, unreliable, useless. 

GRAMÁTICA 

Introducir o revisar la forma pasiva del presente simple. 

Introducir o revisar la forma pasiva del pasado simple. 

Introducir o revisar el uso de la pasiva con la forma verbal pasada. 

Unidad 7 – A big improvement 

VOCABULARIO 

Aprender o revisar palabras o para hablar sobre cualidades deportivas: accuracy, balance, coordination, flexibility, resistance, speed, strength, compete, 
improve, draw, beat, take the lead. 

Aprender o revisar vocabulario para hablar sobre las tareas de casa: clean the worktop, change the sheets, cut the grass, wash the dishes, empty the bin, 
set the table, closet he blinds, do the washing, vacuum the carpet, mop the floor. 

GRAMÁTICA 

Introducir o revisar la forma futura de will & be going to. 

Introducir o revisar los pronombres indefinidos. 

Introducir o revisar el uso del verbo modal de obligación “Have to”. 

Unidad 8 – Living together 

VOCABULARY  

Aprender o revisar palabras para hablar sobre personalidad: charming, generous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, strong, 
stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable, vain. 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre relaciones: fallo out with, ge ton well with, look up to, make up with, pick on, put up with, tell off, turn 
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to 

GRAMMAR Introducir o revisar el primer condicional. 

Introducir o revisar el segundo condicional. 

Introducir o revisar el uso del segundo condicional. 

Unidad 9 – Coming together 

VOCABULARY 

Aprender o revisar palabras para hablar sobre acciones caritativas: sponsor, raise, donate, volunteer, publicize, protest, petition, persuade, contribute, 
campaign. 

Aprender o revisar palabras para describir o hablar sobre moda: patterned, full-length, waterproof, durable, delicate, old-fashioned, loose, tight, 
fashionable, stylish. 

GRAMMAR  

Introducir o revisar el estilo indirecto. 

Introducir o revisar el estilo indirecto. Introducir o revisar el uso del estilo indirecto 
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4º ESO: 
 

ASPECTOS CURRICULARES DE CADA UNIDADE, COMPETENCIAS CLAVE, METODOLOXÍA, 
SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN: 
 

1ª AVALIACIÓN: UNIDADES  
 

UNIDADE Getting Started  
 

Obxectivos  
Repasar o vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a comida, e os adxectivos 
relacionados coa comida e o mundo animal. 
Repasar os seguintes puntos gramaticais: contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e o Past 
Continuous, os cuantificadores e os determinantes, e a comparación dos adxectivos e os adverbios. 
Intercambiar información persoal. 
Utilizar a linguaxe da clase. 
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Pronuncia do vocabulario da unidade. 
 

Contidos didácticos  
Vocabulary 
Repaso de vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a comida, os adxectivos 
relacionados coa comida e co mundo animal. 
Grammar 
Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e o Past Continuous, os cuantificadores, os 
determinantes e a comparación dos adxectivos e os adverbios. 
Uso do Present Simple con valor de futuro para falar de horarios. 
Speaking 
Uso de fórmulas para intercambiar información persoal e da linguaxe da clase de forma axeitada. 
Pronomes reflexivos. 
 

Competencias clave  
Vocabulary  
Vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a comida, os adxectivos relacionados 
coa comida e co mundo animal. 
Grammar 
Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e o Past Continuous, os cuantificadores, os 
determinantes e a comparación dos adxectivos e os adverbios. 
Speaking 
Fórmulas para intercambiar información persoal e da linguaxe da clase de forma axeitada. 
Coñecemento das formas regradas de comunicación en inglés para utilizalas en situacións de comunicación axeitadas ao entorno 
escolar; importancia dunha actitude respectuosa cara ao profesor/a, aos compañeiros/as ás rutinas da clase. 
 
 
 
 
 

Temas interdisciplinarios  
- O mundo animal: os animais e as partes do corpo dos animais. 
- Os lugares da cidade. 
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- A localización de lugares de interese turístico no mundo. 
- Respecto cara aos demais e cara a si mesmos á hora de intercambiar información persoal. 
- Fórmulas lingüísticas para intercambiar información persoal. 

 
 

UNIDADE 1: Taking Risks  
 
 

Obxectivos  
Aprender o vocabulario relacionado cos deportes de risco e os adxectivos que se utilizan para describir distintas experiencias. 
Utilizar axeitadamente be going to, will, o Present Simple con valor de futuro e o Future Continuous. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un folleto sobre o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit e as consecuencias deste, unha 
reportaxe sobre os perigos que supón ser correspondente de guerra, unhas descricións de persoas recoñecidas porque correron riscos 
e un texto sobre os peores incendios da historia. 
Escoitar de xeito comprensivo unha conversa sobre un festival de deportes de risco e unha entrevista. 
Falar sobre plans relacionados con actividades de risco que se presentan nun dos exercicios da unidade; falar de tres cousas que farán 
dous compañeiros/as á mesma hora do día e facer unha entrevista a un compañeiro/a. 
Escribir unha reportaxe sobre unha persoa que admiren prestando atención aos conectores causais e deefecto na oración inglesa. 
Pronunciar a forma débil e forte das palabras e os sons /�/ e /e/, e a entoación de will en respostas curtas e afirmativas ou negativas. 
 
 

Contidos didácticos  
Vocabulary 
Vocabulario relacionado co risco e o perigo. 
Adxectivos para describir distintas experiencias. 
Grammar 
Uso do futuro con be going to para falar de plans e con will para falar de predicións, decisións espontáneas e promesas, e do Present 
Simple con valor de futuro para falar de horarios. 
Uso do Future Continuous para falar de accións que estarán transcorrendo nun momento dado do futuro. 
Speaking 
Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da expresión oral.  
Entrevista a un compañeiro/a para que fale de si mesmo/a. 
Práctica oral de conversas para falar de tres actividades que farán dos compañeiros/as á mesma hora do día mediante o emprego da 
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gramática e o vocabulario vistos. 
Reading 
Lectura dun texto sobre wingsuit jumping para obter información e relacionar entre si os datos que se piden. 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre un festival. 
Realización de varios exercicios para contestar preguntas sobre o contido da conversa. 
Writing 
Análise da estrutura do contido un texto descritivo. 
Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir a unha persoa: conectores causais e consecutivos. 
Preparación antes de escribir un texto descritivo. 
Comprensión oral e escrita dun texto sobre incendios. 
 
 
 

Competencias clave  
Vocabulary  
Vocabulario relacionado cos deportes de risco e os adxectivos que se utilizan para describir distintas experiencias. 
Reading 
Lectura e comprensión dun folleto sobre o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit e as consecuencias deste, unha reportaxe sobre os 
perigos que supón ser correspondente de guerra, unhas descricións de persoas recoñecidas porque tomaron riscos e un texto sobre os 
peores incendios da historia. Lectura dun texto sobre as características máis perigosas dalgúns deportes. 
Grammar 
comunicarse empregando os tempos futuros con be going to e will, o Present Simple con valor de futuro e o Future Continuous. 
Listening:  
comprensión dunha conversa sobre un festival de deportes de risco e dúas entrevistas.  
Speaking: 
participar en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar de plans, comparar actividades e facer unha entrevista. 
Pronunciation:  
Pronuncia correcta dos sons de especial dificultade /�/ e /e/, e entoación de will en respostas curtas e afirmativas ou negativas. 
Writing:  
expresión escrita de reportaxes sobre persoas que admiren utilizando as expresións e vocabulario adecuados, e redacción de 
instruccións de seguridade sobre unha actividade deportiva.  
 

Temas interdisciplinarios  
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- Persoas que practicaron deportes de risco ao longo dos tempos. 
- As profesións que supoñen altos riscos: os correspondentes de guerra. 
- Reflexión sobre a importancia de non provocar un incendio. 
- Respecto pola sinalización. 
- Respecto polas opinións dos demais. 
- Fórmulas lingüísticas para falar sobre cousas que fixeran ou experimentaran algunha vez. 
- Fórmulas lingüísticas para debater novas. 
- Lectura da prensa e artigos de revistas para a obtención de novas. 
 

 
 

UNIDADE 2: Kings and Queens  
 

Obxectivos  
Aprender o vocabulario relacionado coa realeza, o cine e a televisión. 
Utilizar correctamente as oracións especificativas e as oracións explicativas. 
Utilizar correctamente os compostos de some, any e no. 
Ler de forma comprensiva e autónoma unha crítica da serie de televisión Xogo de tronos, unha guía de televisión dun xornal, un texto 
sobre artistas con tratamento real e outro sobre os acordos matrimoniais nas familias reais. 
Escoitar de xeito comprensivo un debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos e unha crítica dunha película. 
Facer un concurso de preguntas e respostas, proporcionar información e falar de cine. 
Escribir unha crítica cinematográfica prestando atención ao uso dos conectores adversativos e á estrutura do texto. 
Identificar e producir os sons /s/, /k/ e /t�/ e practicar a entoación das preposicións en inglés. 
 
 

Contidos didácticos  
Vocabulary 
Vocabulario relacionado coa realeza. 
Relación de palabras do texto coas súas definicións. 
Cine e televisión. 
Grammar 
Oracións especificativas para falar sobre persoas ou cousas proporcionando información fundamental sobre os substantivos que fan 
referencia a estas. 
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Compostos con some, any e no. 
Speaking 
Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da expresión oral. 
Interacción oral co compañeiro/a para responder preguntas a xeito de concurso co vocabulario e a gramática aprendidos na unidade. 
Reading 
Lectura dunha crítica da serie de televisión Xogo de tronos.  
Listening 
Comprensión oral dun debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos. 
Realización de exercicios relacionados co debate que se escoitou anteriormente. 
Comprensión oral dunha crítica de cine. 
Pronunciation 
Pronunciación correcta dos sons /s/, /k/ e /t�/. 
Preposicións acentuadas ao final da oración. 
 

Competencias clave  
-Vocabulary: 
vocabulario relacionado coa realeza, o cine e a televisión. 
- Reading:  
comprensión escrita da serie de televisión Xogo de tronos, unha guía de televisión dun xornal, un texto sobre artistas británicos con 
tratamento real e outro sobre os acordos matrimoniais nas familias reais. 
- Grammar: 
oracións especificativas para falar sobre persoas ou cousas proporcionando información fundamental sobre os substantivos que fan 
referencia a estas, compostos con some, any e no, e oracións explicativas para proporcionar información extra sobre algo ou alguén. 
- Listening:  
comprensión oral dun debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos e unha crítica dunha película.  
- Speaking: 
 participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para facer un concurso de preguntas e respostas, proporcionar información e 
falar de cine. 
- Pronunciation: 
 identificación e produción dos sons /s/, /k/ e /t�/; práctica da entoación das preposicións en inglés. 
- Writing:  
expresión escrita de críticas cinematográficas prestando atención ao uso dos conectores adversativos e á estrutura do texto e utilizando 
as expresións e o vocabulario axeitados. 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 



 

 107 

- Vocabulary:  
interese por coñecer datos sobre a realeza en España e no Reino Unido. 
- Pronunciation: 
acentuar correctamente as preposicións en inglés ao final da frase. 
 
  
 
 
 

Temas interdisciplinarios  
- Respecto polas quendas de palabra e as opinións dos demais. 
- Respecto polas diferentes obras artísticas relacionadas co cine e a televisión. 
- As guías de televisión. 

 
 

UNIDADE 3: It’s a Mystery!  
 
 

Obxectivos  
Aprender o vocabulario relacionado cos misterios, os fenómenos naturais e os sobrenaturais. 
Utilizar correctamente o Present Perfect Simple, o Past Simple, o Past Perfect Simple e o used to. 
Ler de forma comprensiva e autónoma uns textos sobre misterios, un artigo sobre os nenos verdes de Woolpit, unhas descricións duns 
fenómenos naturais e sobrenaturais, un texto sobre nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua inglesa e uns textos sobre 
desastres naturais. 
Escoitar de xeito comprensivo a un guía turístico falar sobre un misterio, e as presentacións dos traballos escolares de dous alumnos. 
Falar sobre as novas, inventar unha historia curta cun compañeiro/a e contala, e falar sobre un fenómeno estraño. 
Escribir unha historia prestando atención ao uso dos conectores de secuencia. 
Identificar e producir os sons /w/, /j/, /�/, /ə�/ e /��/. 
 
 

Contidos didácticos  
Vocabulary 
Vocabulario relacionado cos misterios. 
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Comprensión de varios textos escritos sobre misterios. 
Procura de sinónimos nos textos. 
Grammar 
Uso do Present Perfect Simple para falar de accións que ocorreron nun período sen especificar o que son relevantes no presente e do 
Past Simple para falar de accións completadas nun período específico no pasado. 
Speaking 
Práctica oral de conversas para falar de novas mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 
Reading 
Comprensión escrita dun artigo sobre un feito misterioso. 
Realización de diferentes tipos de exercicios sobre o contido do texto.  
Grammar 
Uso do Past Perfect Simple e do Past Simple para contar historias.  
Uso da expresión used to para falar de hábitos practicados no pasado. 
Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 
Listening 
Comprensión oral da información que proporciona un guía. 
Speaking 
Práctica oral cun compañeiro/a para contar unha historia co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 
Pronunciation 
Pronuncia correcta dos sons /w/, /j/, /�/, /ə�/ e /�:/. 
 
 
 
 
 
 

Competencias clave  
- Vocabulary:  
vocabulario relacionado cos misterios, os fenómenos naturais e os sobrenaturais. 
- Reading: 
 comprensión escrita duns textos sobre misterios, un artigo sobre os nenos verdes de Woolpit, unhas descricións duns fenómenos 
naturais e sobrenaturais, un artigo sobre nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua inglesa e uns textos sobre diferentes 
desastres naturais. 
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- Grammar:  
uso do Present Perfect Simple, o Past Simple, o Past Perfect Simple, o Past Simple e a expresión used to. 
- Listening:  
comprensión oral dunha charla dun guía turístico sobre un misterio e das presentacións dos traballos escolares de dous alumnos.  
- Speaking:  
participación en conversas co compañeiro/a para falar sobre noticias, inventar unha historia curta cun compañeiro/a e contala, e falar 
sobre un fenómeno estraño. Práctica duns diálogos cambiando o léxico de inglés británico a americano e viceversa. 
- Pronunciation: 
 pronuncia dos sons /w/, /j/, /�/, /ə�/ e /��/. 
- Writing: 
 expresión escrita de historias utilizando as expresións e o vocabulario axeitados, e de opinións online. 
 
  
 
 

Temas interdisciplinarios  
- Os desastres naturais típicos en diferentes rexións do mundo. 
- Respecto polas quendas de fala na clase. 
- Respecto polas opinións dos demais. 
- Nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua como substantivos. 
- As diferenzas entre o inglés británico e o americano. 
 
 
 

• MATERIAL DE REFERENCIA:  
Libro de Texto: Way to English 4 (Burlington). 
Libro de Lectura: “A Litttle Trouble in the Yorkshire Dales ”    
                             (Cambridge Discovery Readers) 
 
 
• TEMPORALIZACIÓN:  
Setembro: Getting Started, Unit one. 
Outubro: Unit one e Unit two. 
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Novembro: Unit three. 
Decembro: Unit three e exames. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2ª AVALIACIÓN:UNIDADES 
 

UNIDADE 4: Living Together  
 

Obxectivos  
Aprender vocabulario relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade. 
Utilizar axeitadamente o primeiro, segundo e terceiro condicional, o condicional cero e as oracións temporais. 
Ler de forma comprensiva e autónoma unha infografía sobre as formigas, e un texto sobre organizacións que loitan contra o acoso 
escolar. 
Escoitar de xeito comprensivo un quiz sobre animais e un programa de radio sobre varios problemas 
nunha cidade. 
Comparar comportamentos, desculparse, falar sobre problemas e solucións. 
Presentarse a unha entrevista para traballar como voluntario/a. 
Expresar gustos e preferencias. 
Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención ao uso da linguaxe formal. 
Identificar e producir o sons  /g/ e /d�/, e aprender palabras que conteñen letras mudas. 
 
 

Contidos didácticos  
Vocabulary 
Vocabulario sobre interacción social. 
Vocabulario sobre a vida na cidade. 
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Grammar 
Uso do primeiro condicional para falar de situacións que se darán ou non no futuro segundo se cumpra ou non unha condición, do 
condicional cero para describir verdades universais e das oracións temporais para falar de acontecementos futuros e declaracións 
xerais.  
Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Speaking 
Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da expresión oral. 
Interacción oral co compañeiro/a para comparar formas de comportamento. 
Reading 
Lectura dunha infografía sobre as formigas. 
 Realización de diferentes exercicios sobre o contido do texto. 
Listening 
Comprensión oral da descrición de varios animais. 
Realización de exercicios sobre o contido do audio. 
Grammar 
Uso do segundo condicional para falar de situacións hipotéticas e prestar consello, e do terceiro condicional para falar de algo que non 
pode pasar porque a oportunidade se perdeu.  
Pronunciation 
Pronuncia axeitada dos sons /d�/ e /g/. 
Palabras con letras mudas. 
 
 

Competencias clave  
Comunicación lingüística: 
- Vocabulary:  
vocabulario relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade.  
- Listening:  
comprensión oral dun quiz sobre animais, un programa de radio sobre problemas na cidade e unha entrevista de traballo e un diálogo. 
- Grammar:  
o primeiro, segundo e terceiro condicional, o condicional cero e as oracións temporais. 
- Speaking: 
 participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para comparar comportamentos, pedir desculpas, falar sobre problemas e 
solucións, e facer unha entrevista de traballo.  
- Reading: 
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 comprensión escrita dunha infografía sobre as formigas, un texto sobre organizacións que loitan contra o acoso escolar e uns textos 
sobre a gastronomía de Londres. 
- Pronunciation 
Palabras con letras mudas. 
- Writing: 
expresión escrita dun correo electrónico sobre algún problema utilizando as expresións e vocabulario axeitados e completar un 
cuestionario. 
 
 
 

Temas interdisciplinarios  
- Interaccións sociais e vida na cidade. 
- O voluntariado. 
- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as de clase. 
- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 
 

UNIDADE 5: Made for You  
 
 

Obxectivos  
Aprender vocabulario relacionado coa mercadotecnia e coas compras. 
Utilizar a pasiva en presente, pasado e futuro. 
Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web con información para consumidores e un texto sobre a historia do diñeiro. 
Escoitar e comprender unha nova sobre o Día do Solteiro e unha conversa nunha tenda. 
Describir un produto, falar sobre o futuro e tomar unha decisión. 
Falar sobre algo para comprar ou vender. 
Escribir un artigo de opinión sobre as compras online ou en tenda, prestando atención ao uso da pasiva. 
Identificar e producir os sons /t�/, /�/ e /d�/ e diferenciación de pronuncia dunha mesma palabra segundo actúe como substantivo ou 
verbo. 
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Contidos didácticos  
Vocabulary 
Vocabulario sobre mercadotecnia. 
Vocabulario sobre compras. 
Grammar 
Uso da pasiva en presente e pasado para centrarse na acción e non na persoa que actúa en situacións de compravenda. 
Uso da pasiva en futuro para falar de compras en futuro e centrarse na acción. 
Speaking 
Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da expresión oral. 
Reading 
Lectura dun artigo dixital que alerta aos consumidores sobre varios aspectos.  
Listening 
Comprensión oral dunha nova sobre o Día do Solteiro. 
Comprensión oral dunha conversa nunha tenda. 
Speaking 
Práctica oral de conversas para expresar accións futuras mediante o emprego da gramática e o  
Comprensión oral dunha conversa nunha tenda. 
Pronunciation 
Pronuncia correcta dos sons /t�/, /�/ e /d�/, e diferenciación de pronuncia dunha mesma palabra segundo actúe como substantivo ou 
verbo. 
Diferenciación de pronunciación dunha mesma palabra segundo actúe como substantivo ou verbo. 
Writing 
Análise da estrutura dos contidos dun texto en que se expresa unha opinión. 
Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto en que se expresa unha opinión: expresións para ofrecer unha opinión, 
como in my opinion, etc. 
Preparación antes de escribir un texto en que se expresa unha opinión practicando a estrutura e  linguaxe típicas mediante a realización 
de varios exercicios. 
 
 

Competencias clave  
- Vocabulary:  
uso de vocabulario relacionado coa mercadotecnia e as compras.Tip!, SB, páx. 62: diferenzas entre as palabras ad e advert.  
- Listening: 
 comprensión oral de unha nova sobre o Día do Solteiro, unha conversa nunha tenda e un programa de radio en que se fala sobre como 
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gastan o diñeiro os británicos. 
- Grammar:  
uso da pasiva en presente, pasado e futuro. 
- Speaking:  
participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para describir un produto, falar sobre o futuro, tomar decisións, e vender ou 
comprar un produto.  
- Reading: 
comprensión escrita dunha páxina web para consumidores, un texto sobre a historia do diñeiro, un texto sobre o Black Friday e unha 
páxina web sobre o tipo de mercado car boot sale. 
- Pronunciation: 
pronuncia correcta dos sons /t�/, /�/ e /d�/ e diferenciación de pronuncia dunha mesma palabra segundo actúe como substantivo ou 
verbo. 
- Writing: 
expresión escrita dun artigo de opinión sobre as compras online e outro sobre a venda de aperitivos pouco saudábeis nos 
supermercados, e dun SMS con contido publicitario. 
 
 
 
 

Temas interdisciplinarios  
- A publicidade enganosa e subliminar. 
- Fórmulas axeitadas para comprar nunha tenda. 
- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara os compañeiros/as de clase. 
- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
- A creación de publicidade e anuncios. 
- Internet como ferramenta para o comercio e a mercadotecnia 
- Diferenzas entre as palabras ad e advert. 
- Diferenzas entre o inglés británico e o americano. 
- A compra e venda online a través do ordenador ou outros dispositivos. 

 
 

UNIDADE 6: Saving Our Planet  
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Obxectivos  
Aprender vocabulario relacionado co medio ambiente e a reciclaxe. 
Utilizar correctamente o estilo indirecto e os verbos declarativos. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un informe sobre a limpeza do mar e un texto sobre as illas Galápagos. 
Escoitar e comprender unha entrevista radiofónica e unha enquisa sobre a reciclaxe. 
Dicir o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversa e facer unha enquisa. 
Frases que se utilizan ao chegar a un hotel. 
Escribir un post sobre unha viaxe, incluíndo conectores copulativos. 
Identificar e producir os sons /θ/, /ð/, /�/ e /u:/. 
  
 
 

Contidos didácticos  
Vocabulary 
Vocabulario relacionado co medio natural. 
Vocabulario relacionado coa reciclaxe. 
Grammar 
Uso do estilo indirecto para reproducir o dito por outra persoa. 
Speaking 
Práctica oral de conversas utilizando o estilo indirecto mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 
Reading 
Lectura dun texto sobre a contaminación marítima.  
Realización de diferentes exercicios sobre o contido do texto. 
Listening 
Comprensión oral dunha entrevista na radio. 
Comprensión oral dunha enquisa. 
Grammar 
Verbos declarativos: promise e enquire. 
Speaking 
Práctica oral de conversas para reproducir unha conversa mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 
Pronunciation 
Pronuncia axeitada dos sons /θ/, /ð/, /�/ e /u:/. 
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Competencias clave  
- Vocabulary:  
vocabulario relacionado co medio natural e a reciclaxe. 
- Listening:  
comprensión oral dunha entrevista radiofónica sobre Islandia, unha enquisa sobre a reciclaxe e unha presentación sobre os efectos do 
quecemento global. 
- Grammar:  
uso do estilo indirecto e os verbos declarativos.  
- Speaking: 
 participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para contar o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversa, facer unha 
enquisa e interactuar cando se chega a un hotel.  
- Reading:  
comprensión escrita dun informe sobre a polución da auga e a limpeza do mar, un texto sobre as illas Galápagos, uns textos sobre as 
enerxías renovábeis, e unha entrada de blog sobre a enerxía solar. 
- Pronunciation: 
 Pronuncia correcta dos sons /θ/, /ð/, /�/ e /u:/. 
- Writing: 
 expresión escrita dun comentario sobre unha viaxe, un comentario sobre unha viaxe a Berlín e un anuncio sobre turismo ecolóxico 
nunha páxina web. 
 

Temas interdisciplinarios  
- O medio natural. 
- A contaminación. 
- A reciclaxe. 
- O quecemento global. 
- As enerxías renovábeis. 
- Os océanos e o seu coidado. 
- Celebración de Earth Day. 
- Coidado do medio natural. 
- Formulación e resolución de problemas do medio naturais. 
- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as da clase. 
- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
- As enerxías renovábeis. 
- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e americano. 
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- Uso dos blogs para encontrar ou compartir información sobre viaxes. 
 
 

• MATERIAL DE REFERENCIA:  
Libro de Texto: Way to English 4 (Burlington). 
Libro de Lectura: “A Picture to Remember”  by Sarah Scott  
                              (Cambridge Discovery Readers)  
 
 
• TEMPORALIZACIÓN:  
Xaneiro: Unit four. 
Febreiro: Unit four e Unit five. 
Marzo: Unit six. 
Abril: exames. 
 

 

 
3ª AVALIACIÓN: UNIDADES  

 
 

UNIDADE 7: Be Healthy!  
 
 

Obxectivos  
Aprender vocabulario relacionado coas partes do corpo e cos problemas de saúde. 
Utilizar axeitadamente os verbos modais. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo online sobre un mozo que quedou en coma tras un accidente de tráfico e un texto sobre 
as fobias. 
Escoitar e comprender unha conversa sobre tres atletas e outra sobre problemas de saúde. 
Especular, falar sobre a saúde e sobre imaxes. 
Ir ao médico. 
Escribir un correo electrónico informal, prestando atención ás fórmulas ou expresións de apertura e de peche. 
Identificar e producir o sons  /i:/ e / a� /. A acentuación dos modais na oración. 
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Contidos didácticos  
Vocabulary 
Vocabulario relacionado co corpo humano. 
Vocabulario relacionado con problemas de saúde. 
Listening  
Comprensión oral dunha conversa de tres atletas na radio. 
Grammar 
Uso dos modais may e might para falar de posibilidade e de can, could e be able to para expresar capacidade e posibilidade. 
Uso dos modais should para prestar consello, must, have to e need to para falar sobre unha obriga ou necesidade e mustn’t para 
expresar prohibición. 
Speaking 
Práctica oral de conversas para conxecturar sobre problemas de saúde mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 
Práctica oral de conversas para comentar problemas de saúde e prestar consellos mediante o emprego da gramática e o vocabulario 
vistos. 
Reading 
Lectura dun artigo dixital sobre música e saúde.  
Listening 
Comprensión oral de diálogos nun colexio sobre problemas de saúde. 
Pronunciation 
Pronuncia axeitada dos sons /i:/ e /a�/. 
Entoación correcta de oracións con modais. 
 
 

Competencias clave  
- Vocabulary:  
vocabulario relacionado coas partes do corpo e os problemas de saúde. 
- Listening:  
comprensión oral dunha conversa sobre tres atletas, outra sobre problemas de saúde e outra sobre a medicina tradicional chinesa. 
- Grammar:  
os verbos modais may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to e mustn't. 
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- Speaking:  
participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para facer especulacións, falar sobre a saúde, comentar imaxes e falar na 
consulta do médico. 
- Reading: 
 comprensión escrita dun artigo online sobre a recuperación dun mozo tras un accidente de tráfico, un texto sobre fobias, uns textos 
sobre as terapias con animais, e un artigo sobre a homeopatía e a ciencia. 
- Pronunciation:  
pronuncia dos sons do /i:/ e /a�/. A acentuación dos modais na frase. 
- Writing: 
 expresión escrita dun correo electrónico a un amigo/a para contarlle algunha novidade, outro para solicitar maior información e un 
correo electrónico a un amigo/a para contarlle a túa visita ao médico, utilizando as expresións e vocabulario axeitados. 
 

Temas interdisciplinarios  
- A saúde. 
- A importancia de coidar da propia saúde. 
- A doazón de órganos. 
- As terapias alternativas (música, animais…). 
- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as da clase. 
- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
- Atletas que se recuperaron dalgún problema de saúde. 
- Uso das novas tecnoloxías para facer tratamentos de saúde. 
- Envío de correos electrónicos informais. 
- Lectura de artigos online. 

 
UNIDADE 8: Making Sense  

 
Obxectivos  

Aprender vocabulario relacionado cos sentidos e os adxectivos descritivos. 
O uso do xerundio e o infinitivo. 
Ler de forma comprensiva e autónoma unha entrada de blog sobre viaxes especiais que se organizan para persoas cegas e un texto 
sobre a multiculturalidade de Londres. 
Escoitar de xeito comprensivo unha conversa sobre un experimento e un diálogo sobre unha experiencia. 
Falar sobre preferencias, sobre un mesmo e comentar unha experiencia. 
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Pedir indicacións no metro. 
Escribir una descrición sobre unha experiencia, prestando atención ao uso de adxectivos e adverbios. 
Identificar e producir os sons /�/, /æ/ e /u:/. A acentuación dos adverbios de cantidade na oración. 
 
 
 

Contidos didácticos  
Vocabulary 
Vocabulario relacionado cos sentidos. 
Adxectivos descritivos. 
Grammar 
Uso do xerundio como suxeito da oración e tras certos verbos, preposicións e expresións, e do infinitivo tras certos verbos e adxectivos. 
Cambio de significado de certos verbos cando van seguidos de xerundio ou infinitivo. 
Speaking 
Práctica oral de conversas para falar sobre os sentidos mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 
Práctica oral de conversas para falar dun mesmo mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 
Reading 
Lectura dunha entrada de blog sobre unha empresa turística para cegos.  
Exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Listening 
Comprensión oral dunha exposición sobre un experimento. 
Comprensión oral dun diálogo sobre unha experiencia 
Exercicios para demostrar a comprensión da información clave da exposición. 
Pronunciation 
Pronuncia correcta dos sons /�/, /æ/ e /u:/. 
Patróns de acentuación dos adverbios de cantidade. 
 
 

Competencias clave  
- Vocabulary:  
vocabulario relacionado cos sentidos e os adxectivos descritivos. Tip!, SB, páx. 103: verbos que poden ir seguidos tanto de xerundio 
como de infinitivo.  
- Listening: 
 comprensión oral dunha conversa sobre un experimento, un diálogo sobre unha experiencia e unha entrevista radiofónica sobre a 
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discoteca Sencity.  
- Grammar: 
 uso do xerundio e o infinitivo. 
- Speaking:  
participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre as preferencias, sobre un mesmo e comentar unha 
experiencia. Way to English, SB, páx. 110: fórmulas lingüísticas para pedir indicacións no metro. 
- Reading: 
 comprensión escrita dunha entrada de blog sobre viaxes especiais para invidentes, un texto sobre a multiculturalidade de Londres, uns 
parágrafos sobre o gusto, a vista e o olfacto, e unha páxina web con comentarios de usuarios. 
- Pronunciation:  
pronuncia dos sons /�/, /æ/ e /u:/. A acentuación dos adverbios de cantidade na oración.  
- Writing: 
 expresión escrita dunha descrición sobre unha experiencia, un anuncio sobre un museo para unha páxina web, e outra descrición sobre 
unha experiencia no teu país. 
 
 

Temas interdisciplinarios  
- As discapacidades. 
- As viaxes e actividades especiais para persoas con algunha minusvalía. 
- Diferenzas culturais e sociais respecto aos sentidos. 
- Fórmulas axeitadas para pedir indicacións no metro. 
- Respecto polas persoas que teñen algunha minusvalía. 
- Respecto polas experiencias particulares de cada un/ha. 
- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as da clase. 
- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
- O uso de Internet para comunicarse e procurar información. 
- O blog e a páxina web. 
 
 

 
 

UNIDADE 9: Bridge to the Future  
 



 

 122 

Obxectivos  
Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre o estrés escolar e outro sobre a preparación para o futuro, repasando todas as 
estratexias de lectura aprendidas durante o curso. 
Revisar todas as técnicas de word building traballadas en todas as unidades do libro: as collocations, os phrasal verbs, os sufixos e 
prefixos e as familias de palabras en inglés. 
Repasar a gramática aprendida: o Present Perfect Simple, o Past Perfect Simple, o Future Continuous, os verbos modais, os infinitivos e 
xerundios, as oracións de relativo, os condicionais, as oracións temporais, a pasiva e o estilo indirecto. 
Escoitar de xeito comprensivo unha gravación sobre tres alumnos/as de diferentes partes do mundo que falan sobre os seus colexios. 
Describir ilustracións e dar consellos. 
Redactar un currículum online. 
Redactar un correo electrónico formal para solicitar un posto de traballo, utilizando unha linguaxe formal. 
 
 

Contidos didácticos  
Reading 
Lectura dun artigo sobre o estrés dos estudantes.  
Vocabulary 
Repaso do vocabulario e as técnicas de creación de palabras aprendidos durante o curso: prefixos, sufixos, familias de palabras, 
collocations e phrasal verbs. 
Grammar  
Repaso da gramática aprendida durante o curso: tempos verbais, modais, oracións de relativo, condicionais, pasiva e estilo indirecto. 
Listening 
Comprensión oral de tres estudantes de distintas partes do mundo falando sobre o seu colexio. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o diálogo. 
Speaking 
Práctica oral de conversas para falar de diferentes asuntos: descrición de imaxes, actividades ou traballos, debate sobre afirmacións e 
debate entre pais e fillos/as.   
Writing 
Realización de exercicios para repasar a orde e a elección das palabras, e os conectores á hora de afrontar a redacción dun texto, 
ademais da procura de erros nun texto xa redactado. 
Análise da estrutura do contido un correo electrónico formal en que se solicita un posto de traballo.  
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Competencias clave  

- Reading:  
comprensión escrita dun texto sobre o estrés escolar e de outro relacionado coa forma de prepararse para o futuro. 
- Vocabulary: 
 prefixos, sufixos, familias de palabras, collocations e phrasal verbs. 
- Grammar:  
repaso de todos os tempos verbais e estruturas gramaticais vistas ao longo do curso (Present Perfect Simple, Past Perfect Simple, 
Future Continuous, verbos modais, infinitivos e xerundios, oracións de relativo, o condicional, a pasiva e o estilo indirecto). 
- Listening:  
comprensión oral dunha gravación sobre tres alumnos de diferentes partes do mundo que falan sobre os seus colexios e dunha 
conversa sobre plans de futuro. 
- Speaking:  
participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para describir imaxes, falar sobre plans de futuro e dar consellos. 
- Writing: 
expresión escrita dunha redacción dun correo electrónico formal para solicitar un posto de traballo utilizando as expresións e vocabulario 
axeitados, outra sobre algún amigo/a, outra sobre as diferenzas respecto ao contacto físico en tres culturas diferentes e creación dun 
currículo online. 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Reading: 
interese por coñecer información sobre a situación de varios estudantes de diversas partes do mundo en canto a traballo e ao estrés. 
 
 

Temas interdisciplinarios  
- O estrés escolar. 
- Os países e a súa localización no mapa. 
- Fórmulas para dar consellos. 
- Respecto polas opcións e plans de futuro doutras persoas. 
- O traballo de voluntario/a. 
- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos compañeiros/as de clase. 
- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
- As clases a través de videoconferencia. 
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• MATERIAL DE REFERENCIA:  
Libro de Texto: Way to English 4 (Burlington). 
Libro de Lectura: “Craigen Castle Mystery ”   ( Richmond Readers ) 
 
• TEMPORALIZACIÓN:  
Abril: Unit seven. 
Maio: Unit eight. 
Xuño: Unit nine e exames. 
 
 

MÍNIMOS DE 4º de ESO: 
 
BLOQUE I: Comprensión de textos orais. 
Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, 
claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, informal ou 
neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os 
propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral. 
 
BLOQUE II: Produción de textos orais: expresión e interpretación. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, entre outros, a procedementos como a 
definición simple de elementos para os que non se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla a 
comunicación. 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, aínda que as persoas interlocutoras poidan necesitar repeticións se se trata de 
palabras e estruturas pouco frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan a comunicación. 
 
BLOQUE III: Comprensión de textos escritos. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou 
os detalles relevantes dun texto. 
Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de 
interese ou salientables para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, de carácter tanto xeral 
como máis específico. 
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Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en marcha, manexar ou instalar aparellos ou aplicacións informáticas sinxelas (sempre 
que conteñan diagramas ou imaxes que faciliten a súa comprensión), entender unha prescrición médica, matricularse nun centro de estudos, etc. 
 
BLOQUE IV: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando 
estruturas a partir doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou redactando borradores previos, e revisando contido, 
ortografía e presentación do texto antes da súa escritura definitiva). 
Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de especialización ou de interese. 
Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao 
tema tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 
Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando 
corresponda, etc.) en soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando importancia da presentación nas comunicacións escritas. 
 
BLOQUE V: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 

• Present Simple & Present Continuous: Form and Uses 
• Past Simple & Past Continuous: Form and Uses 
• Articles and quantifiers: much, many, a little/little, a few/few, a bit (of), all, enough, no/none, some , any, a lot of. 
• Comparison of adjectives & adverbs 
• Too..., (not)...enough 
• Future tenses: will, going to, present continuous 
• Future continuous with will 
• Relative clauses: Defining/Non-Defining 
• Some/any/no compounds 
• Present Perfect Simple/Past Simple: Form and Uses 
• Past Perfect Simple/ Past Simple: Form and Uses 
• Used to 
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• First and Zero Conditional 
• Time clauses: after before, as soon as, when, while, after. 
• Second and Third Conditional 
• The Passive: Form and Uses 
• Reported Speech: statements, orders, requests and questions 
• Reporting verbs: say, tell, ask, etc 
• Modals: can/could, may/might, shall/should, must, have to, would. 
• Gerunds and infinitives: Uses 

 
Léxico: 
 

• Repaso de vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a comida, os adxectivos relacionados 
coa comida e co mundo animal. 

• Vocabulario relacionado co risco e o perigo. 
• Adxectivos para describir distintas experiencias. 
• Vocabulario relacionado coa realeza. 
• Relación de palabras do texto coas súas definicións. 
• Vocabulario relacionado cos misterios. 
• Comprensión de varios textos escritos sobre misterios. 
• Procura de sinónimos nos textos. 
• Vocabulario sobre interacción social. 
• Vocabulario sobre mercadotecnia. 
• Comprensión das diferentes opinións escritas expresadas. 
• Diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e americano. 
• Vocabulario relacionado co medio natural. 
• Relación de palabras clave do texto coas súas definicións. 
• Vocabulario relacionado co corpo humano. 
• Vocabulario relacionado cos sentidos. 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
 

• Ser capaz de superar as dificultades e resolver os problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias 
comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura 
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multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter 
cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das 
linguas estranxeiras. 

• Dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento. Incorporar diferentes 
habilidades, que van desde o acceso á información até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das 
tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

• Ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as 
distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é 
necesario, e respectar as normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos soportes. 

•    Conseguer a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais 
en contextos cada vez máis diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas 
e grupos, conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

•    Comprender o mundo no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan formas de 
comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 

•    Adquirir conciencia dunha situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e 
actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

• Coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e 
artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 
 

 
 
 

 
 

 

1º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

 

Secuenciación de contidos  
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UNIDADE COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

ORAIS 

PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

COÑECEMENTO DA 
LINGUA E 

CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL E 

PLURILINGUE  

PRIMEIRO 
TRIMESTRE 

     

1: HELLO  - Entrevista 
persoal, recheo 
dun formulario 
de inscrición. 

- Saudos e 
despedidas.  

- Intercambio de 
información 
persoal (nome, 
idade, 
nacionalidade). 

 

- Extracción de 
información 
xeral e 
específica dun 
texto ( O inglés 
no mundo). 

- Contido 
transversal: 
Xeografía: 
países e 
nacionalidades. 

- Descrición 
dunha persoa 
famosa. 

- Recheo do 
formulario de 
inscrición dun 
amigo. 

- Contidos gramaticais: 
o verbo “To be”, os 
pronomes persoais e os 
adxectivos posesivos, - 
- Vocabulario: os 
números do 1-100, o 
alfabeto, os días da 
semana, países e 
nacionalidades, os 
puntos cardinais. 

- Fonética: diferenza 
ente /i:/ e /ι/. 

- Consciencia 
intercultural e 
plurilingüe: O inglés no 
mundo: paises onde se 
fala inglés, costumes e 
tradicións. 

2: YOUR 
LIFE 

- Toma de notas 
dunha entrevista 
persoal, 
identificación 
das cousas 
importantes para 
a persos que 
falan. 

- Expresión das 
súas posesións 
persoais. 

 - Entrevista ao 
compañeirosobrea 
as súas cousas ou 
xente favoritas. 

- Petición de 
comida e bebida. 

 - Comprensión 
dun texto: “Que 
é importante na 
túa vida?” 

- O menú dunha 
cafetería. 

- Escritura 
dun párrafo 
para unha 
páxina web 
sobre cousas 
importantes 
para eles. 

- Contidos gramaticais: 
o verbo “can” para pedir 
cousas,o artigo 
indefinido, o plural 
regular dos 
substantivos, o xenitivo, 
os pronomes 
demostrativos. 

- Vocabulario: Obxectos 
comúns, cores, comida 
rápida e diñeiro. 

- Fonética: /ə/ 
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3: HOMES - Extracción de 
información 
dunha conversa 
telefónica. 

- Resolución dun 
enigma sobre 
unha imaxe. 

- Uso do 
vocabulario e 
contido gramatical 
para falar sobre a 
súa casa , 
describir a súa 
habitación. 

-  Resposta e 
petición de 
información. 

- Lectura 
comprensiva: 
“Double decker 
living”. 

- Descrición 
da súa casa 
e a súa 
habitación. 

- Contidos gramaticais: 
“thre is, there are”, 
“some and any” con 
substantivos en plural, 
preposicións de lugar: 
“in, on, under, behind, in 
front of, next to”. 

- Vocabulario: 

habitacións, partes da 
casa e mobles. 

- Fonética: /δ/ 

- Regras de puntuación. 

 

4: FAMILIES  - Posta en orde 
dos meses do  
ano. 

- Charla sobre as 
súas datas de 
nacemento. 

- Charla sobre a 
súa familia. 

- Debate: “Quen 
pode ser o novo 
James Bond?” 

- Xogo de 
adiviñas. 

- Lectura 
comprensiva: 
“Un negocio 
familiar”.  

- Deducción de 
significados 
segundo o 
contexto. 

- Contido 
transversal: 
ciencia: “A 
verdade sobre 
os xemelgos”. 

 

- Descrición 
da súa 
familia. 

- Contidos gramaticais: 
“have got”, plurais 
irregulares, 
preposicións de tempo: 
“in, on”.  

- Vocabulario: A familia, 
o aspecto físico. Meses 
e estacións. Os 
números ordinais. 

- Fonética /θ/. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

     

5: WORK  - Inferencia do 
significado do 
texto e 
predicción do 
seu significado. 
Texto: “The right 
thing”. 

- Conversa sobre 
a súa vida diaria. 

- Intercambio de 
opinións. 

- Lectura 
comprensiva: 
“Street art lives!”, 
“Joe’s Café 
Menu”. 

- Redacción 
dun párrafo 
sobre o 
traballo na 
súa familia. 

- Contidos gramaticais: 
o presente simple, 
pronomes de obxecto 
directo / indirecto. 

- Vocabulario: o traballo, 
lugares de traballo, 
adxectivos de opinión. 
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- Fonética /Λ/ 

6: DAILY 
LIFE 

- Escoita dunha 
conversa sobre 
as rutinas diarias 
de Josh e Polly. 

- Comprensión : 
conversa sobre 
hábitos 
saudables. 

- Solicitude e 
expresión da hora. 

- Expresión das 
súas rutinas 
diarias.  

- Expresión de 
sorpresa e 
comentarios. 

 

- Lectura 
comprensiva: 
“Sharing 
Cultures”. 

“The good and 
bad habits quiz”. 

- Redacción 
dun párrafo 
sobre a rutina 
dun 
compañeiro. 

- Estratexias 
de redacción: 
contar un día 
na escola 
usando os 
connectores. 

- Contidos gramaticais: 
o presente simple con 
tempos  fixos. 
Adverbios e expresións 
de frecuencia. 
Preposicións de tempo 
“at”. Conectores “ and, 
but, because, so”. 

- Vocabulario: as horas, 
as rutinas diarias. 

- Fonética /o/ 

7: GIVING 
HELP 

- Escoita 
comprensiva: 
conversa sobre 
habilidades. 

- Localización 
dalgún lugar 
nanun mapa 

- Expresión de 
gustos culinarios. 

- Solicitude de 
axuda para aopar 
un lugar nunha 
cidade. 

- Lectua 
comprensiva: 
“Charity 
weekend”. 

- Contido 
transversal: 
Cidadanía: “You 
and your food” 

- Elaboración 
dunha lista 
para a súa 
comida 
favorita. 

- Contidos gramaticais: 
o verbo “can” para 
habilidades. Adverbios 
“(not) very well”. 
Substantivos contables 
e incontables con 
“some” e “any”. 
Imperativos. 
Preposicións de lugar.  

- Vocabulario: verbos de 
habilidade, comidas, 
lugares da cidade. 

- Fonética /æ/. 

 

8: FREE 
TIME 

- Escoita 
comprensiva: 
conversa sobre 
o tempo. 

- Relato dos 
deportes que 
practican e que 
outra xente 
practica. 

- Entrevista a un 
amigo sobre o seu 
tempo libre. 

- Lectura 
comprensiva: 

Xente falando 
daos seus 
deportes 
favoritos e das 
súas actividades 
favoritas de 
tempo libre 

- Redacción 
dun parrafo 
sobre xente 
famosa do 
seu país. 

- Contidos gramaticais: 
Presente continuo ( e 
contrastado co presente 
simple). “Like, love, 
hate, prfer + -ing” 

- Vocabulario: o tempo 
atmosférico, os 
deportes, actividades 
de tempo libre. 

- Fonética: /ŋ/ 

TERCEIRO      
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TRIMESTRE 

9: PAST 
EVENTS 

- Escoita 
comprensiva: 
unha historia 
sobre un tiburón. 

 

- Conversa sobre 
o que sucedeu a 
semana anterior. 

- Xogo do 
verdadeiro e falso. 

- Demanda de 
información sobre 
problemas 

- Lectura 
comprensiva: “A 
bed in a high 
place!” 

“A shark 
attacked me!” 

“Calling the 
world” 

- Escritura 
dun e-mail 

- 
investigación 
e escrita dun 
párrafo sobre 
o Concorde. 

- Contidos gramaticais: 
pasado simple do verbo 
“to be”. Pasado simple 
dos verbos regulares. 
Preposicións de 
movemento. 

- Vocabulario: frases 
adverbias “yesterday, 
last year/night...”. Os 
anos. Adxectivos de 
sentimentos. 

- Fonética: /h/. 

10: TRAVEL  - Comprensión 
dun texto sobre 
unha viaxe para 
xóvenes. 

- Extracción de 
tatos concretos 
dun texto sobre 
Marco Polo. 

- Relato dunha 
historia 
imaxinaria. 

- Conversa sobre 
as vacacións en 
xeral e unha viaxe 
que fixeran eles. 

- Xogo de roles. 

- Comprensión 
dun texto:  

“Stars and their 
cars: Rowan 
Atkinson (Mr 
Bean) 

“Open World 
Trip” 

- Contido 
transversal: 
Historia: 
“Explorers”, 
obtención da 
idea principal 
dun texto:  

 

- Redacción 
dunha postal.  

- Breve 
biografía de 
Marco Polo. 

- Contidos gramaticais: 
pasado simple dos 
verbos irregulares. 
Pasado con “ago”. “by” 
+ medio de transporte. 

- Vocabulario: 
transportes, actividades 
vacacionais, paisaxe. 

- Fonética: /a:/ 

11: 
CHOICES 

- Comprensión 
dunha conversa 
sobre unha bici 
nova. 

- Extracción de 
información 
precisa dun 
texto oral: que 
consellos debe 

- Resposta a unha 
enquisa. 

- Conversa cun 
amigo/a sobre a 
roupa que se 
están a probar. 

- Expresión do 
acordo ou 

- Lectura 
comprensiva: 
“Survey: simply 
the best”. 

“New school, 
new problems”. 

- Escrita dun 
pequeno 
artigo 
comparando 
dúas cousas. 

- Escrita dun 
párrafo 
comparando 
dúas persoas 

- Contidos gramaticais: 
Adxectivos en grao 
comparativo e 
superlativo. “(- 
er...than/more.....than”. 
“Which” + promome 
indefinido “one/ones”. 
“Too” + adxectivo). 

- Vocabulario: 
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ter en conta’ desacordo. ou inventos 
famosos. 

- Envío dun 
e-mail a un 
amigo 
contándolle 
cousas sobre 
o novo 
colexio. 

adxectivos cortos e 
adxectivos calificativos. 
A roupa. 

- Fonética /ȓ/ 

 

12: BIG 
EVENTS 

- Escoita dunha 
entrevista con 
tres músicos. 

- Extracción de 
información 
precisa dun 
texto oral: “the 
World’s Snail 
Race”. 

- Conversa sobre 
os seus plans. 

- Invitacións, 
aceptacións e 
rexeitamentos de 
plans propostos. 

- Relato das 
festas que hai na 
súa contorna, en 
que consisten e 
cando teñen lugar. 

Comprensión 
dun texto, 
extracción de 
información 
xeral e precisa: 

“The next big 
thing; plans for 
the summer”. 

“How patient are 
you?” 

“Strange 
festivals” 

- Descripción 
nun e-mail a 
un amigo dun 
evento ao 
que asistiron. 

- Contidos gramaticais: 
o futuro con “going to” 
para plans e intencións. 
Os pronomes 
posesivos. O 
interrogativo 
“whose...?”. “Want” + 
infinitivo, “want” + 
pronome de obxecto + 
infinitivo. 

- Vocabulario: tipos de 
música. Adverbios.  

- Fonética:/dʒ/ 

 
 
MÍNIMOS 1º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA  

-COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

- Extracción de información xeral e específica dun texto sinxelo e curto 

-Comprensión de  textos sinxelos, extracción de información xeral e precisa. 

 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS - Descrición dunha persoa famosa 

- Escritura dun párrafo para unha páxina web sobre cousas importantes para eles. 

- Descrición da súa casa e a súa habitación 

- Descrición da súa familia 
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- Redacción dun párrafo sobre o traballo na súa familia 

- Redacción dun párrafo sobre a rutina dun compañeiro. 

- Estratexias de redacción: contar un día na escola usando os connectores 

- Elaboración dunha lista para a súa comida favorita 

- Escritura dun e-mail 

- Redacción dunha postal.  

- Escrita dun pequeno artigo comparando dúas cousas 

- Contidos gramaticais : 

-o verbo “To be”, os pronomes persoais e os adxectivos posesivos, 

- o verbo “can” para pedir cousas,o artigo indefinido, o plural regular dos substantivos, o xenitivo, os pronomes demostrativos 

- “there is, there are”, “some and any” con substantivos en plural, preposicións de lugar: “in, on, under, behind, in front of, next to”. 

-“have got”, plurais irregulares, preposicións de tempo: “in, on”. 

-o presente simple, pronomes de obxecto directo / indirecto 

-“ and, but, because, o presente simple con tempos  fixos. Adverbios e expresións de frecuencia. Preposicións de tempo “at”. Conectores so”. 

-o verbo “can” para habilidades. Adverbios “(not) very well”. Substantivos contables e incontables con “some” e “any”. Imperativos. Preposicións de lugar.  

-Presente continuo ( e contrastado co presente simple). “Like, love, hate, prfer + -ing” 

-pasado simple do verbo “to be”. Pasado simple dos verbos regulares. Preposicións de movemento 

-pasado simple dos verbos irregulares. Pasado con “ago”. “by” + medio de transporte. 

-Adxectivos en grao comparativo e superlativo. “(- er...than/more.....than”. “ 

-o futuro con “going to” para plans e intencións. Os pronomes posesivos 

 

-Léxico:  

-os números do 1-100, o alfabeto, os días da semana, países e nacionalidades, os puntos cardinais. 

-Obxectos comúns, cores, comida rápida e diñeiro 

-habitacións, partes da casa e mobles 

-A familia, o aspecto físico. Meses e estacións. Os números ordinais 

-o traballo, lugares de traballo, adxectivos de opinión 

-as horas, as rutinas diarias  

-verbos de habilidade, comidas, lugares da cidade. 
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-o tempo atmosférico, os deportes, actividades de tempo libre. 

- frases adverbias “yesterday, last year/night...”. Os anos. Adxectivos de sentimentos. 

transportes, actividades vacacionais, paisaxe. 

-A roupa. 

 

2º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

 
CONTIDOS:   

 

BLOQUE I: Comprensión de textos orais. 

Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

Comprender o sentido global e as informacións máis salientables de mensaxes orais sinxelas e moi básicas sobre situacións habituais de comunicación. 

 

BLOQUE II: Produción de textos orais: expresión e interpretación. 

Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia. 

Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións moi habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de 

palabras e frases moi simples memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

 

BLOQUE III: Comprensión de textos escritos. 

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

Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi básicos e relativos a 

coñecementos e experiencias propias da súa idade. 

 

BLOQUE IV: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
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Aplicar estratexias básicas para producir textos a partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula. 

Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 

necesidade inmediata. 

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. 

 

BLOQUE V: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

� Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because of); relacións temporais (as soon as; while). 

� Afirmación (affirmative sentences). 

� Negación (negative sentences with not, never, nobody, nothing). 

� Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions). 

� Expresión da posesión: possessive adjectives and pronouns. 

▪ Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: countable and uncountable nouns with some, any, no). 

� Exclamación (What + Adj. +) noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj, e.g. How nice! 

� Expresión da hipótese: zero conditional with if, First contitional. 

� Expresión do tempo: presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.),  pasado (past simple and continuous; 

present perfect). 

� Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect); habitual (simple tenses+ Adv., e. g. usually; used to); incoativo 

(start+verb +–ing); terminativo (stop +verb+–ing).  

� Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade (perhaps); necesidade (must; need; have 

(got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could). 
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� Expresión do grao: Comparative and superlative adjectives 

� Pronouns (relative, reflexive); determiners. 

� Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, direction, origin...) 

� Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten));indications of duration (from…to, during); anteriority (already); posteriority (afterwards, later); sequence (first, 

next)... 

� Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

� Expresión da finalidade (to+ infinitive; for). 

 

Contidos léxicos:  

▪ Vocabulario relacionado coa familia e as rutinas diarias. Traballos domésticos. Expresión da hora. Actividades de lecer.  

▪ Vocabulario relacionado co mundo do traballo e as profesións. 

▪ Vocabulario relacionado co diñeiro e cos obxectos cotiáns. 

▪ Descricións e valoracións sobre os hábitos alimenticios e os tipos de comida e bebida. 

▪ As partes do corpo e a actividade física e deportiva.  

▪ Vocabulario relacionado coa casa e o mobiliario. 

▪ Descrición das cantidades, números cardinais e ordinais. 

▪ Descrición do tempo atmosférico. 

▪ Localización no espazo: lugares na cidade. Preposicións de tempo e dirección. Transporte. 

▪ Descrición do aspecto físico. Descrición da roupa. 

▪ Adxectivos relacionados coa personalidade. 

▪ Vocabulario relacionado coas vacacións. 

▪ Vocabulario relacionado coas enfermidades. 

▪ Vocabulario relacionado cos animais. 
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Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

▪ Recoñecer e valorar a lingua estranxeira como medio de comunicación, de relación e de coñecemento. 

▪ Coñecer algúns acontecementos histórico-culturais, xeográficos e históricos do entorno anglófono, obtendo a información de diferentes medios, incluíndo 

bibliografía e internet. 

▪  Ampliar as fórmulas de cortesía utilizadas. 

▪ Empregar a lingua inglesa nas tecnoloxías da comunicación e información 

▪ Interesarse pola realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices de lingua inglesa, valorando o enriquecemento que supón. 

 

TEMPORALIZACIÓN:   
Nº total de sesións ao longo do curso: 77.  
Nº sesións por semana: 2. 
 

     1ª avaliación  
(    (nº sesións: 27) 

Contidos gramaticais Contidos léxicos 

Unit 1: Family life Present Simple/Continuous., 
Frequency Adverbs  

Family, Countries, Daily 
routines, Leisure activities 

Unit 2: My world Possessive adjectives and 
pronouns, countable and 
uncountable nouns, 

Jobs, Money, Everyday objects, 
Food and drink 

Unit 3: Sports verbs + gerund (ing), Imperatives, 
Going to, 

Sports, Parts of the body 

Unit 4: Places Comparatives and Superlatives, 
How + adj. of dimension 

House and furniture, 
Uncountable nouns 
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2ª avaliación 
(Nº sesións: 24) 

Contidos gramaticais Contidos léxicos 

Unit 5: Truth and lies Past Simple (regular and irregular 
verbs), Past adverbial phrases 
with ago 

Dates, Verb and noun 
collocations 

Unit 6: Stories Past Continuous/ Past Simple 
with while and when,  Defining 
relative clauses  

The weather, Prepositions of 
place and motion, Types of film 

Unit 7: City life Too+ adjective (+infinitive), 
(not)+ adj. + enough (+ 
infinitive),  Like and would like 

Places in town, Transport 

Unit 8: Friends Zero conditional with if,  
Be like and look like 

Clothes, Personality adjectives, 
Physical appearance 

3ª avaliación 
(Nº sesións: 26) 

Contidos gramaticais Contidos léxicos 

Unit 9: Out and about  Present perfect simple with ever, 
never, just, already and yet,  
Past Simple/ Present perfect 

Holiday activities,  
Types of music 

Unit 10: Technology Will for future predictions, 
First conditional, 
Will for decisions/promises 

Computer language 

Unit 11: Dilemmas Should (n’t), Have to/ don’t have 
to, Had to/ didn’t have to 

Illness, Household jobs 

Unit 12: Action Infinitive of purpose, 
So+ adj.+that, 
Would rather 

Containers and materials,  
Wild animals 

 

MíNIMOS 2º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA  
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CONTIDOS:   

BLOQUE I: Comprensión de textos orais. 

Comprender o sentido global e as informacións máis salientables de mensaxes orais sinxelas e moi básicas sobre situacións habituais de comunicación. 

 

BLOQUE II: Produción de textos orais: expresión e interpretación. 

Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia. 

Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións moi habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de 

palabras e frases moi simples memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito. 

 

BLOQUE III: Comprensión de textos escritos. 

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

Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi básicos e relativos a 

coñecementos e experiencias propias da súa idade. 

 

BLOQUE IV: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

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

Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 

necesidade inmediata. 

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. 

 

BLOQUE V: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 

Present Simple/Continuous., Frequency Adverbs  

Possessive adjectives and pronouns, countable and uncountable nouns, 

verbs + gerund (ing), Imperatives, Going to, 

Comparatives and Superlatives, How + adj. of dimension 

Past Simple (regular and irregular verbs), Past adverbial phrases with ago 

Past Continuous/ Past Simple with while and when,  Defining relative clauses  

Too+ adjective (+infinitive), (not)+ adj. + enough (+ infinitive),  Like and 
would like 

Zero conditional with if, Be like and look like 

Present perfect simple with ever, never, just, already and yet,  
Past Simple/ Present perfect 

Will for future predictions, First conditional, Will for decisions/promises 
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Should (n’t), Have to/ don’t have to, Had to/ didn’t have to 

Infinitive of purpose, So+ adj.+that, 
 

 

Contidos léxicos:  

▪ Vocabulario relacionado coa familia e as rutinas diarias. Traballos domésticos. Expresión da hora. Actividades de lecer.  

▪ Vocabulario relacionado co mundo do traballo e as profesións. 

▪ Vocabulario relacionado co diñeiro e cos obxectos cotiáns. 

▪ Descricións e valoracións sobre os hábitos alimenticios e os tipos de comida e bebida. 

▪ As partes do corpo e a actividade física e deportiva.  

▪ Vocabulario relacionado coa casa e o mobiliario. 

▪ Descrición das cantidades, números cardinais e ordinais. 

▪ Descrición do tempo atmosférico. 

▪ Localización no espazo: lugares na cidade. Preposicións de tempo e dirección. Transporte. 

▪ Descrición do aspecto físico. Descrición da roupa. 

▪ Adxectivos relacionados coa personalidade. 

▪ Vocabulario relacionado coas vacacións. 

▪ Vocabulario relacionado coas enfermidades. 

▪ Vocabulario relacionado cos animais. 
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3º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

 
 Contidos Mínimos  

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

Identificar información xeral e relevante de textos sinxelos pronunciadas con lentitude e claridade.  

Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e pausadas nas que se describan, narren ou se dean opinións sobre 
temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, sempre que poida pedir información. 

o Bloque 2: Producción de textos orais: expresión e interacción. 
Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito suficiente e comprensible en breves intercambios en situacións 
habituais e cotiás,  

Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, aínda  que  se  dependa en  grande medida da actuación da persoa 
interlocutora.  

o Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos breves e ben estruturados,  que conteñan  estruturas  
sinxelas  e un léxico básico de uso común e habitual.  

Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se describen persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos sinxelos e se 
expresan  sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

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

Escribir textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, cun  control razoable expresións e estruturas 
sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

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

Con respecto aos contidos sintáctico-gramaticais , os contidos mínimos abranguen: 
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� Be and have got 
� Comparative and superlative adjectives 
� Pronouns and possesive adjectives 
� Adverbs of degree and  frequency 
� Present continuous/ Present simple  
� There was/were 
� Past simple / Past continuous 
� Much, many, a lot of, too, too much, too many, enough, not enough 
� Relative pronouns 
� Present Perfect: affirmative, negative and questions. Regular and irregular verbs 
� Present perfect+ just, still, yet, already, for and since 
� Modals: Should and must .Have to and don’t have to. Will and might 
� First conditional 
� Be going to/ Will  
� Present continuous for future arrangements 
� Verb+ ing /to 
� Could, can, will be able to 
� Second conditional 
� Present passive affirmative, negative and questions 
� Ability: could, can, be able to. 
� Possibility and certainty: may, might, could, must, can’t. 
� Advice and obligation: should, must, have to. 
 
Con respecto aos contidos léxicos : 
 
� Vocabulario relacionado coas cualidades persoais. 
� Vocabulario relacionado con Internet e o contido de páxinas Web. 
� Vocabulario relacionado coa vida escolar. 
� Vocabulario relacionado con accións, protestas e campañas. 
� Vocabulario relacionado cos libros e as películas; xéneros cinematográficos e literarios. 
� Vocabulario relacionado coa medicina, coa saúde e co estilo de vida. 
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 Planificación temporal das Unidades  
 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións  

 1º TRIMESTRE (24 sesións)  

1 Face to face  8 

2 TV 8 

3 Disposable world  8 

 2º TRIMESTRE (17 sesións)  

4 Life online  8 

5 You’re star  9 

 3º TRIMESTRE (24 sesións)  

6 School life  8 

7 Take action  8 

8 Film and fiction  8 

TOTAL  Aprox.: 65 

- Número de sesión: dúas semanas. 
- Oito sesións por unidade. 

4º ESO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

Obxectivo:  

Sendo esta materia un segundo idioma, o obxectivo xeral da materia será centrar a atención, practicar e profundar no uso funcional da lingua. E dicir, que estamos a facer cando 
empregamos as diferentes estruturas gramaticais. Ademais, a práctica oral cobra unha maior importancia polo que os contidos seguiranse sempre co obxectivo de poñer en practica 
as regras e formas da lingua.  

Partiremos dos contidos establecidos no Decreto 86/2015 para 4ºESO (p803-823 anexo ), traballando os cinco bloques (comprensión de textos orais, produción de textos orais, 
comprensión de textos escritos, produción de textos escritos e coñecemento da lingua e conciencia intercultural) sempre escollendo o máis relevante para que sexa a perspectiva 
funcional o que sobresaia. Naturalmente, escolleranse tamén os contidos dos libros que permitan centrarnos no obxectivo xa mencionado. 
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CONTIDOS :  

 
Starter Unit  
Función: Presentarse e presentar a alguén. Preguntar a alguén ou sobre algo. Describir situacións..  
Gramática 

- Present simple and present continuous. 
- Question words 
- Verbs+ing 
- Past simple. 
- Object and subject questions 

Léxico 
� Relacionado con expresións con be e have. 
 
 Unit 1: Generations  
Función: Poder contrastar entre o pasado e o presente 
Gramática 
� Used to. 
� Past perfect and past simple. 
� Past simple and past continuous. 
Léxico 
� Relacionado coas xeracións e os usos do verbo get. 
 
Unit 2: Happy together 
Función: Falar de experiencias e bos hábitos saudables 
Gramática 
� Present perfect+ever and never; just, still, already and yet. 
� Present perfect+for and since. 
� Present perfect and past simple. 
� Present perfect simple and continuous. 
Léxico 
� Relacionado coa medicina, aco saúde e co estilo de vida. 
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Unit 3: Good health 
Función: Falar sobre habilidades posibilidades e certeza e dar consellos 
Gramática 
� Ability: could, can, be able to. 
� Possibility and certainty: may, might, could, must, can’t. 
� Advice and obligation: should, must, have to. 
Léxico 
� Relacionado coa medicina, coa saúde e co estilo de vida. 
 
Unit 4: Let’s go 
Función: falar sobre feitos futuros: decisións/predicións e planes 
Gramática 
� Be going to. 
� Will and be going to. 
� Present simple and present continuous for future. 
� Will for spontaneous decisions. 
Léxico 
� Relacionado coas viaxes. 
 
Unit 5: Fashion 
Función: Falar de procesos 
Gramática 

- So, such, too, enough, not enough. 
- Active or passive: introduction. 
- Passive: past, present and future. 
- Passive questions. 

Léxico 
� Relacionado coa moda e co comercio. 
 
Unit 6: Image and Identity 
Función: Describir sentimentos e emocións.  
Gramática 
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� Reflexive pronouns: each other. 
� Indefinite pronouns: some-, any-, no-, every-. 
� Relative pronouns. 
Léxico 
� Relacionado cos sentimentos e as emocións. 
�  
Unit 7: A perfect world 
Función: Falar dos malentendidos e expresar  dúbida 
Gramática 
� Make and let. 
� First conditional+if or unless. 
� Second conditional. 
� First and second conditionals. 
Léxico 
� Relacionado coa certeza, coa dúbida e cos malentendidos. 
 
Unit 8: Ups and downs 
Función: Reproducir o que outra persoa xa dixo.  
Gramática 
� Comparación de adxectivos e adverbios.. 
� Xerundios e infinitivos. 
Léxico 
� Relacionado coa personalidade, cos atributos persoais e coa xestión do tempo. 
 
Unit 9: Honestly  
Función: Preguntar de maneira indirecta 
Gramática 
� - Indirect questions. 
� - Reported speech: tense changes. 
� - Reported and indirect questions. 
Léxico 
� Relacionado coa honestidade e coa moralidade. 
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Contidos mínimos de 4º ESO 2ª lingua estranxeira: 

 
BLOQUE I: Comprensión de textos orais. 
Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, 
claramente estruturados. 
 
BLOQUE II: Produción de textos orais: expresión e interpretación. 
Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, aínda que as persoas interlocutoras poidan necesitar repeticións, en cuxa 
articulación poden cometerse erros que non interrompan a comunicación. 
 
BLOQUE III: Comprensión de textos escritos. 
Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media e ben estruturados. 
 
BLOQUE IV: Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de 
carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de especialización ou de interese. 

BLOQUE V: Estruturas sintáctico-discursivas: 

Gramática:  
Presente simple e continuo/ Question words e Question structure 
Used to 
Pasado simple e continuo 
Pretérito  perfecto + ever, never, just, already, yet, for, since 
Modales: Can/can't/could/ be able to/might/may/must/should/shouldn't/have to 
Future tenses: Will/  be going to/ present continuous/ present simple 
Estrutura Pasiva: presente, pasado e futuro e interrogativas. 
So/such/too/enough/ not enough… 
Pronomes relativos e oracións relativas 
Comparación de adxectivos e adverbios 
First and Second Conditional 
Reported Speech/ Estilo Indirecto Preguntas indirectas 
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Léxico:  
Expresións con BE e HAVE 
Relacionado coas xeracións e a vida cotiá. 
Relacionado coa saúde e estilos de vida.  
Relacionado coas viaxes. 
Relacionado ca moda.  
Relacionado cos sentimentos e as emocións 
Relacionado coas costumes nas diferentes partes do mundo 
Relacionado coa persoalidade, cos atributos persoais e coa xestión do tempo. 

Avaliación: 

A avaliación seguirá os mesmos criterios que aquela deseñada para 4ºESO primeira lingua.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 150 

 

OBXECTIVOS NO BACHARELATO  

 

Seguindo o espíritu  do decreto 86/2015 no DOGA do 25 de Xuño,  o noso proxecto para bacharelato pretende potenciar a habilidade do alumnado para 

percibir o coñecemento dunha lingua estranxeira non só como unha materia máis senón como o descubrimento dun mundo externo do que todos 

formamos parte responsable, e promover a interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas e os valores sociais, dentro dos 

principios psicopedagógicos nos que se fundamenta o deseño curricular para a etapa de Bachillerato. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira todas as competencias marcadas pola LOMCE centrándonos, 

como é lóxico, na competencia en comunicación lingüística e facendo especial fincapé nas competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais, recollidos tamén pola LOMCE, ao 

proceso de aprendizaxe. Como é de esperar, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC, traballaranse 

intensamente ao longo de todo o proceso, pero tamén terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de oportunidades, a 

non discriminación, a prevención e resolución pacífica de conflitos , o desenvolvemento sostenible e o medio ambiente,  as situacións de risco no uso 

das TIC, a saúde, etc 

Estes son os obxectivos para a etapa de bacharelato: 

- Utilizar a lingua estranxeira de forma oral e escrita para comunicarse con fluidez e corrección en situacións reais diversas de xeito claro, persoal e 

creativo. 

- Comprender e interpretar criticamente os textos orais, escritos e visuais dos medios de comunicación. 

- Ler de forma autónoma textos na lingua estranxeira que presenten distintas estruturas organizativas con fins diversos: información, adquisición de 

coñecemento en determinadas areas de interese, e ocio. 

- Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación, co fin de mellorar as producións propias e comprender as alleas, en 

situacións cada vez máis variadas e imprevistas. 
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- Coñecer os aspectos fundamentais do medio sociocultural propio da lingua estudada para acadar unha mellor comunicación e unha mellor 

comprensión e interpretación de culturas distintas d apropia. 

- Valorar críticamente outros modos de organizar a experiencia e estruturar as relacións persoais comprendendo o valor relativo das convencións e 

normas culturais. 

- Producir textos orais e escritos e participar activamente en interaccións nas que a lingua estranxeira se empregue con corrección e fluidez. 

- Interpretar datos textuais e contextuais en información oral e escrita que incorporen elementos que definen unha ampla tipoloxía de textos e de 

situacións de comunicación. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma textos diversos en lingua estranxeira empregando estratexia e técnicas propias da lectura extensiva, co fin de 

coñecer información nove, profundizar en coñecementos adquiridos e como fonte de ocio. 

- Acceder a novos coñecementos da lingua estranxeira, reflexionando sobre os procesos de aprendizaxe seguidos e aplicalos en situación novas. 

- Desenvolver unha actitude receptiva, aínda que non exenta de crítica, hacia os valores culturais transmitidos pola lingua estranxeira, aplicando 

conclusións á mellora da nosa propia realidade. 

- Definir estilos propios de aprendizaxe e empregar estratexias que favorezan a autonomía como medio para responder a intereses e necesidades 

individuais. 

- Obtener  información global e específica en textos orais e escritos e identificación das ideas principais contidas nos mesmos co fin de realiza-las 

tarefas requiridas: transferencia de información, comprobación de datos previos 

- Predecir e inferir  información en distintos tipos de textos e comprobación das ideas ou suposicións feitas mediante a lectura ou audición posterior 

- Participar e contribuír activamente en discusións ou debates sobre diversos temas 

- Expresar a argumentación e contra-argumentación, tanto oralmente como por escrito, sobre diversos temas. 

- Resolver problemas de forma cooperativa e toma de decisións en grupo sobre un tema específico 

- Ler de forma autónoma de textos escritos referidos á actualidade, á vida cultural ou relacionados cos intereses profesionais, presentes ou futuros, dos 

alumnos 

- Narrar oralmente e por escrito  acontecementos, experiencias e opinións persoais 
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- Planificar  mensaxes que se desexan transmitir tendo en conta os interlocutores, a intención comunicativa e os esquemas textuais axeitados 

- Construír  textos coherentes, atendendo á corrección no uso de elementos lingüísticos, estruturación de frases e parágrafos, e a relevancia do contido e 

ideas exportas en relación cun tema determinado 

 

1º de Bacharelato - Primeira Lingua Estranxeira I 
 
 
A) OBXECTIVOS:  (Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia_DOG do 29/06/2015) 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes de textos orais (conversas, discusións, 

narracións, sobre temas cotiáns xerais ou do seu interese) transmitidos por medios técnicos, claramente estruturados e en lingua estándar 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

  - Amosar a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o obxectivo comunicativo principal da mensaxe 

  - Adecuar a produción do texto oral ás funcións comunicativas requiridas, e os patróns discursivos típicos de presentación e organización da 

información 

               - Construír textos coherentes e ben estruturados sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e 

estruturas, e un léxico de uso frecuente,  de carácter tanto xeral como máis específico.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

            -Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e con estruturas 

lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de lingua estándar 

              - Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, auténticos ou adaptados, ben estruturados en rexistro estándar da lingua, e 
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escritos de xeito claro e sinxelo. 

-  Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, redactada en lingua estándar e clara, que narre e describa 

acontecementos, sentimentos básicos ou desexos. 

  

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

-Escribir textos de estrutura clara sobre una serie de temas xerais e máis específicos, facendo descricións co suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, e organizando de maneira coherente  información e ideas extraídas de diversas fontes, e xustificando as propias opinións, utilizando 

elementos de cohesión e coherencia e un léxico de uso común. 

- Adecuar a produción do texto escrito ás funcións comunicativas requiridas, seleccionando os máis adecuados ao propósito comunicativo, e 

os patróns discursivos típicos de presentación e organización da información, entre outros. 

-Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso 

común con fin de que o discurso estea ben organizado e cumpra adecuadamente a función  comunicativa correspondente. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
- Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira, en contextos reais ou simulados 

de comunicación 

- Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso común 

co fin de que o discurso estea ben organizado e cumpra adecuadamente a función ou as funcións comunicativas 

- Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e máis especializado , relacionado cos propios intereses e as propias 

necesidades ,e expresións e modismos de uso habitual 

- Coñecer e aplicar os trazos socioculturais e sociolingüísticos salientables das comunidades en que se utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas 

con respecto ás culturas propias 
 

Contidos sintáctico-discursivos: 
 

� Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …, though); causa 

(because (of); due to; as); finalidade (to+ infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest 

in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

� Relacións temporais (the moment (she left); while). 

� Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
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� Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adj., e. g. How  nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my 

bike!). 

� Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 

� Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 

� Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; 

will; present simple and continuous + Adv.). 

� Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. 

g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  

� Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); 

necesidad (must; need; have (got) to); obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

� Expresión da existencia (e. g. there could be); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

determiners); a cualidade (e. g. pretty good; much too expensive). 

� Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

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

� Expresión do tempo (points e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 

frequency (e. g. twice/four times a week; daily). 

� Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

� Uso de conectores. 

� Have/get causative.  

� Phrasal verbs.  

� Gerund and infinitive. 

�  

Léxico: 
� Recoñecemento e uso do léxico común e máis especializado relativo á descrición de persoas e obxectos, o tempo e o espazo, estados, eventos e 

acontecementos, actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación e estudo; traballo e 

emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura.  

� Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, colocacións, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de 
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actualidade. 

� Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos, e de procedementos de formación de palabras mediante recursos de derivación e de 

composición, e recoñecemento de "falsos amigos” 

 

Funcións comunicativas:  
 

– Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional.  

– Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, actividades, procedementos e procesos.  

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e expresión de predicións e de 

sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo.  

– Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, advertencias e avisos.  

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición, a exención e a obxección.  

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, así como os seus 

contrarios.  

– Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses 

– Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso.  

 

 

B)   TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS 
 
A presente programación está feita para o curso 1º de bacharelato cunha estimación de unhas 99 horas lectivas de inglés por curso, a razón de 3 

horas semanais, unha vez descontados os dias festivos.  O primeiro trimestre ten 35 , o segundo 29  e o terceiro 35 horas lectivas de inglés. 

O libro de texto ten 10 unidades, que se dividirán a razón de 3 unidades o primeiro e o segundo trimestre, e 4 o terceiro.    

Incluímos en cada unha das unidades os contidos lingüísticos correspondentes a cada unidade (estructuras sintáctico-discursivas, aspectos 

socioculturales, funciones comunicativas,léxico, etc) . 

Concreción do currículo seguindo o  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia_DOG do 29/06/2015. 
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PRIMEIRO TRIMESTRE: 
 

 
FILE 1: A WHY DID THEY CALL YOU THAT?- B TRUE COLOR S 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

– Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: personas que hablan de sus nombres, 
información que te proporciona un compañero, programa de radio sobre nombres comerciales, un viaje, reclamar una maleta perdida, 
conversación entre Henry y Jenny acerca de diferentes asuntos. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:diferentes nombres y sus posibles significados, diversas marcas comerciales, opiniones sobre la moda 
y los colores, comprensión acerca de un viaje, cómo reclamar una maleta perdia, conversación entre dos personas. 

� Funciones comunicativas: comprender a personas hablar sobre sus nombres, escuchar y comprender al compañero, entender el mensaje de un 
programa de radio sobre nombres comerciales, escuchar un comprender una entrevista sobre los colores y la moda, ver y comprender un vídeo 
sobre un viaje, cómo reclamar una malera perdida y una conversación entre dos personas. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses: pronombres (him, her, their…), adjectivos comparativos y superlativos. 

� Léxico oral de uso común: Describing people (adding an ending to nouns and verbs to form adjectives: sociable, lucky, active, ambitious, beautiful, 
childish…), describing places and things (adding and ending to nouns and verbs to form adjectives; affordable, easy, addictive, dangerous, 
colourful…), los sufijos ‘ful y ‘less’, describing colours (dark blue, greyish, light blue, bright blue…). 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos vocálicos 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
� Estrategias de producción: preguntar y responder preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su 

opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 
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� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: conversación acerca de los diferentes nombres, cuestionarios, opiniones e información sobre 
producros comerciales, sonidos vocálicos, opiniones sobre los colores y su influencia, trabaoss orales y role play en pareja.   

� Funciones comunicativas: hablar y dar opiniones sobre nombres, preguntarse y hacer un cuestionario, hablar sobre productos comerciales, 
pronunciar los sonidos vocálicos correctamente, expresar opinión sobre colores y su influencia, actividades orales de trabajo en pareja 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses 

� pronombres (him, her, their…), adjectivos comparativos y superlativos. 

� Léxico oral de uso común: Describing people (adding an ending to nouns and verbs to form adjectives: sociable, lucky, active, ambitious, beautiful, 
childish…), describing places and things (adding and ending to nouns and verbs to form adjectives; affordable, easy, addictive, dangerous, 
colourful…), los sufijos ‘ful y ‘less’, describing colours (dark blue, greyish, light blue, bright blue…). 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos vocálicos 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas 
claves, contestación a preguntas concretas sobre el textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: comprender un texto sobre un estudio de los nombres, comprender un texto sobre Kindle, leer un 
cuestionario sobre colores y personalidad, entender un texto sobre los colores en la naturaleza. 
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� Funciones comunicativas: expresión de información y opinión sobre los nombres, los colores y la personalidad, los colores en la naturaleza. 
Descripción del Kindle. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses: pronombres (him, her, their…), adjectivos comparativos y superlativos. 

� Léxico oral de uso común: Describing people (adding an ending to nouns and verbs to form adjectives: sociable, lucky, active, ambitious, beautiful, 
childish…), describing places and things (adding and ending to nouns and verbs to form adjectives; affordable, easy, addictive, dangerous, 
colourful…), los sufijos ‘ful y ‘less’, describing colours (dark blue, greyish, light blue, bright blue…). 

Convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en 
nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de la habitación favorita de su casa. 

� Funciones comunicativas: redacción de un texto descriptivo. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses: pronombres (him, her, their…), adjectivos comparativos y superlativos. 

� Léxico oral de uso común: Describing people (adding an ending to nouns and verbs to form adjectives: sociable, lucky, active, ambitious, beautiful, 
childish…), describing places and things (adding and ending to nouns and verbs to form adjectives; affordable, easy, addictive, dangerous, 
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colourful…), los sufijos ‘ful y ‘less’, describing colours (dark blue, greyish, light blue, bright blue…). 

Convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

FILE 2: A) PACK AND GO! B) OPENING UP OR CLOSING DO WN? 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

� Estrategias de comprensión: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: seguridad en el aeropuerto y personas hablando de las tiendas de su barrio. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Seguridad en el aeropuerto, costumbres británicas en viajes y vacaciones, comprender a personas hablando de las tiendas de su barrio, cambios de 
costumbres comerciales en Reino Unido 

� Funciones comunicativas: audición sobre la seguridad en el aeropuerto y las tiendas de los barrios de varias personas. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses: present simple, present continuous, possessives ‘s. 

� Léxico oral de uso común: Artículos para hacer la maleta: adaptor, raincoat, nail scissors, toothpaste, wash bag; verbos con go: go camping, go scuba diving, go waterskiing;  verb phrases 
relacionados con las vacaciones: sunbathe, pack, un pack… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: /s/ and /z/; ‘s, linking 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: preguntar y responder preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación 
oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Expresar su Opinión sobre vacaciones de bajo coste, describir preferencias cuando se está de vacaciones, identificar y describir distintos tipos de 
tiendas 

� Funciones comunicativas: expersión de su opinión sbre vacaciones de bajo coste, descrbir preferencias, identificar y describir diferentes aspectos (relacionados con las tiendas). 
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� Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses: present simple, present continuous, possessives ‘s. 

� Léxico oral de uso común: Artículos para hacer la maleta: adaptor, raincoat, nail scissors, toothpaste, wash bag; verbos con go: go camping, go scuba diving, go waterskiing;  verb phrases 
relacionados con las vacaciones: sunbathe, pack, un pack… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: /s/ and /z/; ‘s, linking. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas claves, contestación a preguntas concretas sobre el 
textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de textos sobre diferentes preferencias de vacaciones y estilos de viajar según nacionalidad, cambio de costumbres en las 
compras locales en Reino Unido, tiendas online 

� Funciones comunicativas: lectura de información acerca de diferentes preferencias de vacaciones y estilos de viajar según la nacionalidad, cambio de costumbres en las compras locales en Reino 
Unido, tiendas online. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses: present simple, present continuous, possessives ‘s. 

� Léxico oral de uso común: Artículos para hacer la maleta: adaptor, raincoat, nail scissors, toothpaste, wash bag; verbos con go: go camping, go scuba diving, go waterskiing;  verb phrases 
relacionados con las vacaciones: sunbathe, pack, un pack… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en nuevos párrafos, usar conectores para unir las 
ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de ideas para ahorrar dinero en vacaciones, redcción de ‘Holiday tweets’. 
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� Funciones comunicativas redacción de ideas para ahorrar dinero en vacaciones, redcción de ‘Holiday tweets’.Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses: present simple, present continuous, 
possessives ‘s. 

� Léxico oral de uso común: Artículos para hacer la maleta: adaptor, raincoat, nail scissors, toothpaste, wash bag; verbos con go: go camping, go scuba diving, go waterskiing;  verb phrases 
relacionados con las vacaciones: sunbathe, pack, un pack… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

FILE 3: A) THE GENERATION GAP B) IN THE PICTURE 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

– Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: comprender personas hablando de su 

infancia, comprender un programa de radio, identificar diferentes hablantes y relacionarlos con fotografías, comprender a personas hablando 

de distintos problemas, distinguir los distintos tipos de pronunciación final –ed, reconocer los cambios de ritmo en el discurso oral. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: información contenida en las audiciones sobre: comprender personas hablando de su infancia, 
comprender un programa de radio, identificar diferentes hablantes y relacionarlos con fotografías, comprender a personas hablando de distintos 
problemas 

� Funciones comunicativas: descripción de la infancia de algunas personas, comprensió de un programa de radio, identificación de hablantes 
relacionándolos con las fotografías, comprensión de personas hablando de sus problemas. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple, past continuous, used to, preposiciones (prepositions of place, movement and dependent prepositions 
after verbs and adjectives). 

� Léxico oral de uso común: las etapas de la vida,  tiendas y servicios: baker’s, market stall, off-licence, stationer’s, to close down, to open up, to try 
on, to be out of…; fotografía: in the background, in front of, in the foreground, on top of, opposite, in the distance… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: -ed endings, sentence rhythm, word stress. 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
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� Estrategias de producción: preguntar y responder preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su 
opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: hablar de cuando eras niño o adolescente, describir una fotografía, identificar medios de transporte y 
alquilar un coche, actividades orales de trabajo en pareja 

� Funciones comunicativas: descripsción de cuándo eran niños o adolescentes, descripción de un afotografía, hablar de medios de transporte y 
alquilar un coche, actividades para ser llevadas a cabo en pareja. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple, past continuous, used to, preposiciones (prepositions of place, movement and dependent prepositions 
after verbs and adjectives). 

� Léxico oral de uso común: tiendas y servicios: baker’s, market stall, off-licence, stationer’s, to close down, to open up, to try on, to be out of…; 
fotografía: in the background, in front of, in the foreground, on top of, opposite, in the distance… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: -ed endings, sentence rhythm, word stress 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas 
claves, contestación a preguntas concretas sobre el textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de  un artículo de periódico relacionado con la edad, comprensión de un texto 
sobre la fotografía digital. 

� Funciones comunicativas: lectura y comprensión de  un artículo de periódico relacionado con la edad, comprensión de un texto sobre la fotografía 
digital. 
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� Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple, past continuous, used to, preposiciones (prepositions of place, movement and dependent prepositions 
after verbs and adjectives). 

� Léxico oral de uso común: tiendas y servicios: baker’s, market stall, off-licence, stationer’s, to close down, to open up, to try on, to be out of…; 
fotografía: in the background, in front of, in the foreground, on top of, opposite, in the distance… 

� Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en 
nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de un párrafo sobre cómo era de niño,redacción de un artículo sobre fotografía. 

� Funciones comunicativas: redacción de un párrafo sobre cómo era de niño, redacción de un artículo sobre fotografía. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple, past continuous, used to, preposiciones (prepositions of place, movement and dependent prepositions 
after verbs and adjectives). 

� Léxico oral de uso común: tiendas y servicios: baker’s, market stall, off-licence, stationer’s, to close down, to open up, to try on, to be out of…; 
fotografía: in the background, in front of, in the foreground, on top of, opposite, in the distance… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: -ed endings, sentence rhythm, word stress. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

FILE 4: A) THAT’S RUBBISH! B) DEGREES AND CAREERS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

– Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: una persona hablando de una experiencia 
personal, tres personas hablando de su trabajo como becarios, compañero en trabajos en pareja. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: experiencia personal, audición sobre los trabajos como becarios, audición sobre los trabajos en pareja. 

� Funciones comunicativas: descripción de experiencias personales, tres personas describen su trabajo como becarios, descripción por parte de una 
persona de los trabajos en pareja. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: future (will/ shall/ going to), primer condicional, Segundo condicional. 

� Léxico oral de uso común: Basura y reciclaje: bin, dustman, landfill site, waste-paper-basket, to give away, to take out, to throw away, bottle, can, 
cardboard box, jar, lid, tin, tub…; el prefijo ‘re’: reapply, recycle, reheat, replay…; studio: campus, dissertation, faculties, hall of residence, 
lectures, professors, seminars, thesis…; solicitar un trabajo: apply, attend, experience, get, look, a referee, skills… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: /Ǻ/, / aǺ/, / eǺ/, word stress. 

� Estrategias de producción: preguntar y responder preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su 
opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: hablar de ecologismo y reciclaje de materiales, responder a un cuestionario sobre trabajo y 

estudios, actividades orales de trabajo en pareja 

� Funciones comunicativas: descripción de ecologismo y reciclaje de materiales, llevar a cabo un cuestionario sobre tabajo y estudios, contestación 
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de preguntas orales en pareja. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: future (will/ shall/ going to), primer condicional, Segundo condicional. 

� Léxico oral de uso común: Basura y reciclaje: bin, dustman, landfill site, waste-paper-basket, to give away, to take out, to throw away, bottle, can, 
cardboard box, jar, lid, tin, tub…; el prefijo ‘re’: reapply, recycle, reheat, replay…; studio: campus, dissertation, faculties, hall of residence, 
lectures, professors, seminars, thesis…; solicitar un trabajo: apply, attend, experience, get, look, a referee, skills… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: /Ǻ/, / aǺ/, / eǺ/, word stress. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas 
claves, contestación a preguntas concretas sobre el textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: comprensión lectora de un texto sobre el reciclaje móvil, comprensión lectora de un texto sobre 
experiencias personales de trabajos de sábado. 

� Funciones comunicativas: comprensión de textos sobre; el reciclaje de teléfonos móviles, experiencias personales de trabajos de sábado. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: future (will/ shall/ going to), primer condicional, Segundo condicional. 

� Léxico oral de uso común: Basura y reciclaje: bin, dustman, landfill site, waste-paper-basket, to give away, to take out, to throw away, bottle, can, 
cardboard box, jar, lid, tin, tub…; el prefijo ‘re’: reapply, recycle, reheat, replay…; studio: campus, dissertation, faculties, hall of residence, 
lectures, professors, seminars, thesis…; solicitar un trabajo: apply, attend, experience, get, look, a referee, skills… 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en 
nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de un perfil personal para una página web profesional. 

� Funciones comunicativas: redacción de un texto descriptivo. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: future (will/ shall/ going to), primer condicional, Segundo condicional. 

� Léxico oral de uso común: Basura y reciclaje: bin, dustman, landfill site, waste-paper-basket, to give away, to take out, to throw away, bottle, can, 
cardboard box, jar, lid, tin, tub…; el prefijo ‘re’: reapply, recycle, reheat, replay…; studio: campus, dissertation, faculties, hall of residence, 
lectures, professors, seminars, thesis…; solicitar un trabajo: apply, attend, experience, get, look, a referee skills… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario 

FILE 5: A) WHATS ON? B) THE COUNTRY IN OTHER COUNTR IES 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

 

– Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: exptos de 6 programas de televisión, 
entrevista a los guionistas de una serie de dibujos animados, dos personas hablando sobre las diferencias entre vivir en el campo y la ciudad, una 
serie clásica de la televisión británica: The Archers 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición sobre programas de televisexpertos 
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� Funciones comunictivas: entrevista a los guinistas de una series de dibujos animados, intercambo de experiencias entre vivir en el campo y la 
ciudad, audición sobre la serie ‘The Archers’.  

� Estructuras sintácticodiscursivas: present perfect simple, present perfect continuous. 

� Léxico oral de uso común: televisón y phrasal verbs relacionados con la television: remote control, screen, stand, be on, switch over, turn down, 
turn off, turn on…; tipos de programa de televion: programas de telvisión: cartoons, chat show, commercials, cookery programmes, current affairs 
programmes, documentaries, drama series, live sport, period drams, quiz shows…; la naturaleza: bush, cliff, fence, field, gate, grass, hedge, hill, 
leaf, mud, path, pond, rocks, sticks, stones…; en la granja: barn, cockerel, cow, farmhouse, hens, lambs… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: /w/, /v/, /b/, vowel stress, sentence stress 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: preguntar y responder preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su 
opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: expresar opiniones e intentar convencer a otros de nuestro punto de vista, responder a un 
cuestionario sobre estilos de vida, actividades orales de trabajo en pareja. 

� Funciones comunicativas: desarrollo de la expresión de opiniones y capacidad para convencer a otros, respuesta a un cuestionario, conversaciones 
en pareja. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: present perfect simple, present perfect continuous. 

� Léxico oral de uso común: televisón y phrasal verbs relacionados con la television: remote control, screen, stand, be on, switch over, turn down, 
turn off, turn on…; tipos de programa de televion: programas de telvisión: cartoons, chat show, commercials, cookery programmes, current affairs 
programmes, documentaries, drama series, live sport, period drams, quiz shows…; la naturaleza: bush, cliff, fence, field, gate, grass, hedge, hill, 
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leaf, mud, path, pond, rocks, sticks, stones…; en la granja: barn, cockerel, cow, farmhouse, hens, lambs… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: /w/, /v/, /b/, vowel stress, sentence stress 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas 
claves, contestación a preguntas concretas sobre el textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de artículo sobre la televisión a la carta y las series de televisión, texto sobre 
personas que cambiaron su estilo de vida, texto sobre una famosa serie de televisión británica: The Archers 

� Funciones comunicativas: comprensión de un artículo sobre televisión a la carta, presentación de varias personar que cambiaron su estilo de vida, 
lectura sobre la seria ‘The Archers’. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: present perfect simple, present perfect continuous. 

� Léxico oral de uso común: televisón y phrasal verbs relacionados con la television: remote control, screen, stand, be on, switch over, turn down, 
turn off, turn on…; tipos de programa de televion: programas de telvisión: cartoons, chat show, commercials, cookery programmes, current affairs 
programmes, documentaries, drama series, live sport, period drams, quiz shows…; la naturaleza: bush, cliff, fence, field, gate, grass, hedge, hill, 
leaf, mud, path, pond, rocks, sticks, stones…; en la granja: barn, cockerel, cow, farmhouse, hens, lambs… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en 
nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 
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� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de un email informal. 

� Funciones comunicativas: redacción de un email informal. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: present perfect simple, present perfect continuous. 

� Léxico oral de uso común: televisón y phrasal verbs relacionados con la television: remote control, screen, stand, be on, switch over, turn down, 
turn off, turn on…; tipos de programa de televion: programas de telvisión: cartoons, chat show, commercials, cookery programmes, current affairs 
programmes, documentaries, drama series, live sport, period drams, quiz shows…; la naturaleza: bush, cliff, fence, field, gate, grass, hedge, hill, 
leaf, mud, path, pond, rocks, sticks, stones…; en la granja: barn, cockerel, cow, farmhouse, hens, lambs… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

FILE 6: A) DO IT YOURSELF B) AT YOUR SERVICE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

� Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: tres personas hablando sobre sus muebles 
(IKEA), un programa de radio sobre hospedería. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escucha de tres personas hablando sobre muebles de Ikea, escuchar programa de radio sobre 
hospedería. 

� Funciones comunicativas: escucha de tres personas hablando sobre muebles de Ikea, escuchar programa de radio sobre hosteleria. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: verbos modales de obligación, no obligación/ necesidad, prohibición y consejo; verbos modales de abilidad, 
posibilidad y permiso (can, could, be able to). 
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� Léxico oral de uso común: herramientas y otros obetos para reparos: bricks, bucket, drill, hammer, ladder, nails, padlock, paintbrush, pieces of 
wood, rope, screwdriver, screws, string…, cosas útiles en la casa (batteries, glue, handle, light bulb, matches, needle and thread, penknife…; verbos 
relacionados con lo anterior: change, drill, put up, set up, sew…; en el restaurante: bowl, corkscrew, cup, fork, glass, jug, knife, mug, napkin, oil 
and vinegar, plate, salt and pepper, saucer, serving dish, spoon, tablecloth, to lay the table, to take an order, to recommend a dish, to carry a tray, to 
serve a table… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:consonant clusters, word pairs with and. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: preguntar y responder preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su 
opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: responder a un cuestionario, hablar sobre la atención al cliente, actividades orales de trabajo en pareja 

� Funciones comunicativas: respuesta a un cuestionario, expresión de conocimiento sobre el área de atención al cliente, intercambio oral de opiniones 
en pareja. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: verbos modales de obligación, no obligación/ necesidad, prohibición y consejo; verbos modales de abilidad, 
posibilidad y permiso (can, could, be able to). 

� Léxico oral de uso común: herramientas y otros obetos para reparos: bricks, bucket, drill, hammer, ladder, nails, padlock, paintbrush, pieces of 
wood, rope, screwdriver, screws, string…, cosas útiles en la casa (batteries, glue, handle, light bulb, matches, needle and thread, penknife…; verbos 
relacionados con lo anterior: change, drill, put up, set up, sew…; en el restaurante: bowl, corkscrew, cup, fork, glass, jug, knife, mug, napkin, oil 
and vinegar, plate, salt and pepper, saucer, serving dish, spoon, tablecloth, to lay the table, to take an order, to recommend a dish, to carry a tray, to 
serve a table… 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:consonant clusters, word pairs with and 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas 
claves, contestación a preguntas concretas sobre el textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión  de un texto sobre la historia de Ikea, recomendaciones para reparaciones 
domésticas, artículo sobre errores en atención al cliente. 

� Funciones comunicativas: lectura de un texto sobre Ikea, descripción de recomendaciones para reparaciones domésticas, descripción de errores en 
atención al cliente.  

� Estructuras sintácticodiscursivas: verbos modales de obligación, no obligación/ necesidad, prohibición y consejo; verbos modales de abilidad, 
posibilidad y permiso (can, could, be able to). 

� Léxico oral de uso común: herramientas y otros obetos para reparos: bricks, bucket, drill, hammer, ladder, nails, padlock, paintbrush, pieces of 
wood, rope, screwdriver, screws, string…, cosas útiles en la casa (batteries, glue, handle, light bulb, matches, needle and thread, penknife…; verbos 
relacionados con lo anterior: change, drill, put up, set up, sew…; en el restaurante: bowl, corkscrew, cup, fork, glass, jug, knife, mug, napkin, oil 
and vinegar, plate, salt and pepper, saucer, serving dish, spoon, tablecloth, to lay the table, to take an order, to recommend a dish, to carry a tray, to 
serve a table… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en 
nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 
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� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de un consejo, redacción de una crítica a un testaurantes.. 

� Funciones comunicativas: redacción de un consejo, redacción de una crítica a un testaurantes.. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: verbos modales de obligación, no obligación/ necesidad, prohibición y consejo; verbos modales de abilidad, 
posibilidad y permiso (can, could, be able to). 

� Léxico oral de uso común: herramientas y otros obetos para reparos: bricks, bucket, drill, hammer, ladder, nails, padlock, paintbrush, pieces of 
wood, rope, screwdriver, screws, string…, cosas útiles en la casa (batteries, glue, handle, light bulb, matches, needle and thread, penknife…; verbos 
relacionados con lo anterior: change, drill, put up, set up, sew…; en el restaurante: bowl, corkscrew, cup, fork, glass, jug, knife, mug, napkin, oil 
and vinegar, plate, salt and pepper, saucer, serving dish, spoon, tablecloth, to lay the table, to take an order, to recommend a dish, to carry a tray, to 
serve a table… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

 

FILE 7: A) GIVING IT AWAY B) GOING OUT AND STAYING IN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

– Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: noticias sobre sucesos relacionados con 
dinero y cajeros automáticos, una entrevista en un programa de radio, la identificación y comprensión de las reglas de convivencia de una casa 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición sobre sucesos relacionados con dinero y cajeros automáticos, audición de una entrevista en 
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un programa de la radio, audición sobre las reglas de convivencia enuna casa.  

� Funciones comunicativas: descripción de sucesos acaecidos en relación al dinero y cajeros automáicos, escucha de una entrevista en la radio, 
descripción de las reglas de convivencia enuna casa. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: phrasal verbs with an object- separable, phrasal verbs with an object- inseparable, phrasal verbs with no object, 
verb patterns (review the basics, verbs+ infinitive (with or without to), verbs+ gerund (verb+ ing), verbs+ object+ infinitive (with o without to)). 

� Léxico oral de uso común: Cajeros automáticos: cash machine, ATM, hole in the wall…;  Nuevos phrasal verbs: give up, break down, keep on, turn 
up, come up with, take out, take on, make something up, give out…; Phrasal verbs con away y back; Eventos de entretenimiento: arena, audience, a 
concert, box office, row, scene, score, spectators, stage, stalls, theatre, tickets… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:linking, /Ǥ�/, / Ǭ�/, / ə/,  word with two pronunciations. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación 
oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: describir lo que uno habría hecho en una situación, hacer preguntas al compañero sobre su vida y 
experiencias personales, describir un espectáculo que se ha visto, hablar sobre actividades de ocio, actividades orales de trabajo en pareja 

� Funciones comunicativas: descripción de situaciones hipotéticas, intercambio de información, descripción de un espectáculo, intercambio de 
opiniones sobre actividades de ocio. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: phrasal verbs with an object- separable, phrasal verbs with an object- inseparable, phrasal verbs with no object, 
verb patterns (review the basics, verbs+ infinitive (with or without to), verbs+ gerund (verb+ ing), verbs+ object+ infinitive (with o without to)). 
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� Léxico oral de uso común: Cajeros automáticos: cash machine, ATM, hole in the wall…;  Nuevos phrasal verbs: give up, break down, keep on, turn 
up, come up with, take out, take on, make something up, give out…; Phrasal verbs con away y back; Eventos de entretenimiento: arena, audience, a 
concert, box office, row, scene, score, spectators, stage, stalls, theatre, tickets… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:linking, /Ǥ�/, / Ǭ�/, / ə/,  word with two pronunciations. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas 
claves, contestación a preguntas concretas sobre el textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de textos sobre personas que tuvieron suerte, personas que trabajan haciendo 
juegos de ordenador 

� Funciones comunicativas: lectura de información acerca de personas que tuvieros suerte y sobre personas que trabajan creando juegos de 
ordenador. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: phrasal verbs with an object- separable, phrasal verbs with an object- inseparable, phrasal verbs with no object, 
verb patterns (review the basics, verbs+ infinitive (with or without to), verbs+ gerund (verb+ ing), verbs+ object+ infinitive (with o without to)). 

� Léxico oral de uso común: Cajeros automáticos: cash machine, ATM, hole in the wall…;  Nuevos phrasal verbs: give up, break down, keep on, turn 
up, come up with, take out, take on, make something up, give out…; Phrasal verbs con away y back; Eventos de entretenimiento: arena, audience, a 
concert, box office, row, scene, score, spectators, stage, stalls, theatre, tickets… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
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Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en 
nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

� Funciones comunicativas:  

� Léxico oral de uso común: Cajeros automáticos: cash machine, ATM, hole in the wall…;  Nuevos phrasal verbs: give up, break down, keep on, turn 
up, come up with, take out, take on, make something up, give out…; Phrasal verbs con away y back; Eventos de entretenimiento: arena, audience, a 
concert, box office, row, scene, score, spectators, stage, stalls, theatre, tickets… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

FILE 8: A) LOOKING AFTER YOURSELF B) THE REST IS HI STORY 

– Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: una enntrevista a un peluquero famoso de 
Londres, una visita guiada a la Abadía de Westminster. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una entrevista a una famoso peluquero de Londres, audición de una visita guiada a la 
Abadía de Westminster. 

� Funciones comunicativas: escucha de la información proporcionada por un peluquero en una entrevista, instrucciones e información incluida en la 
guía de la Abadía de Westminster. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: have something done, the passive, impersonal you 

� Léxico oral de uso común: mantenerse en forma: to use an exercise bike, to go on a running machine, to do wights, to lift weights, to use a rowing 
machine, to do sit-ups, to do press-ups, to stretch…; Tratamientos de belleza; manicure, pedicure, facial, massage, waxing…; en la peluquería o el 
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barber: bunches, a buzz cut, a fringe, a parting, a pony tail, curled, cut, dyed, put up, a blow dry, a shave, a trim; Historia: leader, attacks, monarchy, 
civil war… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: sentence stress, the letters ar. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: preguntar y responder preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su 
opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Conversar sobre el cuidado personal, describir y narrar eventos históricos, describir edificios 
históricos, actividades orales de trabajo en pareja 

� Funciones comunicativas: conversación sobre el cuidado personal, descripción de eventos históricos, descripción de edificios históricos, 
intercambio comunicativo. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: have something done, the passive, impersonal you 

� Léxico oral de uso común: mantenerse en forma: to use an exercise bike, to go on a running machine, to do wights, to lift weights, to use a rowing 
machine, to do sit-ups, to do press-ups, to stretch…; Tratamientos de belleza; manicure, pedicure, facial, massage, waxing…; en la peluquería o el 
barber: bunches, a buzz cut, a fringe, a parting, a pony tail, curled, cut, dyed, put up, a blow dry, a shave, a trim; Historia: leader, attacks, monarchy, 
civil war… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: sentence stress, the letters 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas 
claves, contestación a preguntas concretas sobre el textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un texto sobre saunas, un artículo de un famoso escritor de viajes americano 

� Funciones comunicativas:descripción e información acerca de las saunas, descripción en el artículo de un famoso escritor de viajes americano.  

� Estructuras sintácticodiscursivas: have something done, the passive, impersonal you 

� Léxico oral de uso común: mantenerse en forma: to use an exercise bike, to go on a running machine, to do wights, to lift weights, to use a rowing 
machine, to do sit-ups, to do press-ups, to stretch…; Tratamientos de belleza; manicure, pedicure, facial, massage, waxing…; en la peluquería o el 
barber: bunches, a buzz cut, a fringe, a parting, a pony tail, curled, cut, dyed, put up, a blow dry, a shave, a trim; Historia: leader, attacks, monarchy, 
civil war… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en 
nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Descripción de un edificio famoso. 

� Funciones comunicativas: descripción de un edificio famoso. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: have something done, the passive, impersonal you 
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� Léxico oral de uso común: mantenerse en forma: to use an exercise bike, to go on a running machine, to do wights, to lift weights, to use a rowing 
machine, to do sit-ups, to do press-ups, to stretch…; Tratamientos de belleza; manicure, pedicure, facial, massage, waxing…; en la peluquería o el 
barber: bunches, a buzz cut, a fringe, a parting, a pony tail, curled, cut, dyed, put up, a blow dry, a shave, a trim; Historia: leader, attacks, monarchy, 
civil war… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

FILE 9: A) CAN’T REMEMBER B) CAN’T FORGET 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

– Estrategias de comprensión: identificación del tipo de información contenida en las audiciones sobre: el proyecto Story Corp, audición de 
algunos fragmentos de la historia corta ‘’Mabel’, problemas en una boda. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Escucha de un reportaje sobre ‘Story Corp’, escucha de la historia ‘Mabel’, audición sobre los 
problemas de una boda.  

� Funciones comunicativas: descripción sobre ‘Story Corp’, escucha de la historia corta ‘Mabel’, descripción de problemas en una boda. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech, use of the past perfect. 

� Léxico oral de uso común: Familias de palabras: remember (memory, memorable, memorize, memorial, memoirs), forget (forgetful, unforgettable); 
Bodas: bride, guests, reception, speech, ceremony… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: word stress, sentence stress 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
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� Estrategias de producción: preguntar y responder preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su 
opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: responder a un cuestionario sobre memoria, hablar sobre bodas, actividades orales de trabajo en pareja 

� Funciones comunicativas: contestar un cuestionario sobre memoria, descripción de bodas, intercambio de opiniones e información. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech, use of the past perfect. 

� Léxico oral de uso común: Familias de palabras: remember (memory, memorable, memorize, memorial, memoirs), forget (forgetful, unforgettable); 
Bodas: bride, guests, reception, speech, ceremony… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: word stress, sentence stress 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas 
claves, contestación a preguntas concretas sobre el textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: artículo sobre una mujer con una memoria excepcional, relato de William Somerset Maugham, texto 
sobre un problema en una boda 

� Funciones comunicativas: expresión de información sobre una mujer con una memoria excepcional, relato ‘Mabel’, expresión de información sobe 
un problema en una boda. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech, use of the past perfect. 
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� Léxico oral de uso común: Familias de palabras: remember (memory, memorable, memorize, memorial, memoirs), forget (forgetful, unforgettable); 
Bodas: bride, guests, reception, speech, ceremony… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en 
nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 

� Funciones comunicativas: redacción de una historia. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech, use of the past perfect. 

� Léxico oral de uso común: Familias de palabras: remember (memory, memorable, memorize, memorial, memoirs), forget (forgetful, unforgettable); 
Bodas: bride, guests, reception, speech, ceremony… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

FILE 10: A) AMERICA AND THE WORLD B) EXAM TIME 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  
 

– Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: tres estadounidenses hablan sobre los 
legados de su país, experiencias en exámenes  y tests, consejos para hacer bien un examen 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: : tres estadounidenses hablan sobre los legados de su país, experiencias en exámenes  y tests, consejos 
para hacer bien un examen 
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� Funciones comunicativas: descripción de relaciones legados sobre su país por parte tres estadounidenses, descripción de experiencias en exámenes 
y tests, redacción de consejos para hacer bien un examen. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: verbos auxiliaries y principals: be, do y have, revision de formas gramaticales. 

� Léxico oral de uso común: Inglés americano e inglés británico: cookie, cell phone, restroom, movie, movie theater, high school, vacation, garbage, 
parking lot, fries, lift, sweets, flat, petrol, queque, trainers, underground, pavement...;  Exámenes: cram, fail, marks, multiple-choice, papers… 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: sentence stress, revisión of sounds. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: preguntar y responder preguntas, anticipar y practicar el vocabulario de la unidad, escuchar atentamente y dar su 
opinión. Realizar ejercicios previos a la comunicación oral como preparación.Comentar qué han comprendido sobre un texto que escuchan. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: conversar sobre lla influencia de la cultura estadounidense, conversar sobre  qué influencia tiene el 
país del alumno en el mundo, hablar sobre experiencias en exámenes, practicar un examen oral (Communication).  

� Funciones comunicativas: descripción de opiniones sobre la cultura estadounidense, intercambio de opiniones sobre la influencia de su país en el 
mundo, intercambio de experiencias en exámenes, práctica de un examen oral. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: verbos auxiliaries y principals: be, do y have, revision de formas gramaticales. 

� Léxico oral de uso común: Inglés americano e inglés británico: cookie, cell phone, restroom, movie, movie theater, high school, vacation, garbage, 
parking lot, fries, lift, sweets, flat, petrol, queque, trainers, underground, pavement...;  Exámenes: cram, fail, marks, multiple-choice, papers… 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: sentence stress, revisión of sounds 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

� Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de identificar los detalles, pensar en las ideas 
claves, contestación a preguntas concretas sobre el textos,inferir el significado de vocabulario a través de la lectura del texto.  

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: datos estadísticos sobre Estados Unidos, opiniones de británicos y estadounidenses sobre sus mutuas 
culturas, el examen de selectividad chino 

� Funciones comunicativas: expresión de información reflejada en los datos estadísticos sobre Estados Unidos, expresión de la opinión de británicos 
y estadounidenses sobre sus culturas, descripción del examen de selectividad chino. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: verbos auxiliaries y principals: be, do y have, revision de formas gramaticales. 

� Léxico oral de uso común: Inglés americano e inglés británico: cookie, cell phone, restroom, movie, movie theater, high school, vacation, garbage, 
parking lot, fries, lift, sweets, flat, petrol, queque, trainers, underground, pavement...;  Exámenes: cram, fail, marks, multiple-choice,  

� Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

� Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer párrafo, incluir información adicional en 
nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el texto. Compleción de los pasos previos a la redacción del texto. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de un ’essay’. 
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� Funciones comunicativas: redacción de un ‘essay’. 

� Estructuras sintácticodiscursivas: verbos auxiliaries y principals: be, do y have, revision de formas gramaticales. 

� Léxico oral de uso común: Inglés americano e inglés británico: cookie, cell phone, restroom, movie, movie theater, high school, vacation, garbage, 
parking lot, fries, lift, sweets, flat, petrol, queque, trainers, underground, pavement...;  Exámenes: cram, fail, marks, multiple-choice, papers… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario. 

 
 
 
 
 

C- NIVEL MíNIMO  DE ADQUISICIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 
Entende a exposición dun problema ou a solicitude de información respecto da mesma, sempre que poida 
pedir confirmación sobre algúns detalles 

Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversación formal ou informal que se produce 
á súa ao redor 

Comprende, nunha conversación informal ou unha discusión na que participa, información específica 
relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza 

Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou conferencia que verse 
sobre temas do seu interese . 
 

Bloque 2: Producción de textos orais 
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Fai presentacións ben estructuradas e de certa duración sobre un tema académico e responde a preguntas  
da audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal. 

Se desenvuelve con eficacia en transacciones e xestións que xorden mentres viaxa, organiza a viaxe ou 
trata coas autoridades, así como en  hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, estudo ou traballo 

Participa con eficacia en conversacións informais; conta historias; ofrece e interésase por opinións persoais 
sobre temas do seu interese; fai comprensibles as súas opinións expresa con amabilidade crenzas, acordos 
e desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e proxectos 

Toma parte adecuadamente en conversacións formais, entrevistas e reunións, intercambiando información 
relevante, pedindo e dando instrucións ou solucións, suscitando os seus puntos de vista con claridade, e 
xustificando as súas opinións, plans e suxestións  
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 
Entende detalles relevantes de anuncios  sobre asuntos do seu interese  

Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade  

Comprende correspondencia persoal e mensaxes en foros e blogs, nos que se transmiten información e 
ideas, pregúntase sobre problemas e explícanse con razoable precisión, e descríbense experiencias, 
sentimentos, etc. de temas do seu interese 

Comprende información relevante en correspondencia formal de institucións públicas ou entidades 
privadas  

Sigue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas claramente estruturadas, 
nunha variedade estándar da lingua, e comprender o carácter dos distintos personaxes e as súas relacións. 
(Os alumnos terán que leer tres libros de lectura.) 

Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en noticias e artigos 
xornalísticos nos que se adoptan puntos de vista sobre temas de actualidade ou do seu interese 
 

Bloque 4: Producción de textos escritos 
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Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica ou laboral. 
 

Escribe un curriculum vitae, detallando e ampliando a información que considera relevante en relación co 
propósito e destinatario específicos 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, nos que transmite e solicita información relevante e 
opinións  

Escribe informes breves describindo situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos; 
explicando os motivos, e ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre 
futuras liñas de actuación 

Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs, e pregunta sobre problemas e explícaos con 
razoable precisión, e describe, de xeito detallado, experiencias, sentimentos, etc 

Escribe cartas formais dirixidas a institucións nas que dá e solicita información relevante, e expresa puntos 
de vista  
 
 
 
Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 

 

Pronuncia e entoación de xeito claro e intelixible: pronuncia de palabras básicas e do novo 

vocabulario aprendido na aula, e entoación clara da enunciación, interrogación, exclamación e 

negación. 

   

Coñecemento e utilización para a comprensión e a producción de textos orais e escritos de aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

   

Valoración das linguas como xeito de comunicarse e relacionarse con compañeiras e compañeiros 

doutros países, como recurso de acceso á información e como intrumento de enriquecimento persoal 

ó coñecer clturas e maneiras de vivir diferentes. 
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Utilización das experiencias lingüísticas e coñecementos adquiridos en todas a linguas que coñece 

para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia 

comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa 

plurilingüe. 

   

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

� Present tenses; pronomes (him, her, their…), 

� Adxectivos comparativos e superlativos. 

� Past simple, past continuous, used to.  

� Preposicións (prepositions of place, movement and dependent prepositions after verbs and 
adjectives). 

� Future (will/ shall/ going to/present continuous) 

� Primer condicional, segundo condicional, tercer condicional. 
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� Present perfect simple, present perfect continuous. Uso do past perfect 

� Verbos modais de obligación, no obligación, necesidade, prohibición e consello; verbos modais 
de abilidade, posibilidade e permiso . 

� Uso de conectores (Concesión ; causa; finalidade;  resultado) 

� Oracións de relativo (defining and non-defining) 

� Phrasal verbs with an object- separable & inseparable, phrasal verbs with no object; verb 
patterns: verbs+ infinitive (with or without to), verbs+ gerund (verb+ ing), verbs+ object+ 
infinitive . 

� A voz pasiva (tódolos tempos) 

�  Estilo indirecto. (reported information, offers, suggestions and commands).  

 

 

 

Léxico oral de uso común: 
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� Descripción de persoas (formación de  adxectivos), descripción de lugares e cousas (formación 
de  adxectivos), os sufixos ‘ful y ‘less’, descripción de  colores . 

�  Artículos para facer a maleta. Verbos con go + -ing.;  verb phrases relacionados coas 
vacacións. 

� Tendas y servicios. Fotografía. 

� Basura e reciclaxe. A universidade. Solicitar un traballo. 

� Televisión e phrasal verbs relacionados coa television; tipos de programa de televisión. A 
natureza; na granxa. 

� Ferramentas e outros obxetos para reparacións, cousas úteis na casa ;  No restaurante. 

�  Caixeiros automáticos;  Novos phrasal verbs.; Phrasal verbs con away y back; Eventos de 
entretenimento. 

� Manterse en forma; Tratamentos de beleza; na perruquería ou no barbeiro; Historia. 

� Familias de palabras; Bodas. 

� Inglés americán e inglés británico;  Exames. 
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Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

� Descripción da habitación favorita da sua casa 

� Redacción de ideas para aforrar diñeiro en vacacións, redacción de ‘Holiday tweets’ 

� Redacción dun párrafo sobre cómo era de neno/a,redacción dun artigo sobre fotografía 

� Falar de ecoloxismo e reciclaxe de materiais 

� Redacción dun perfil persoal para unha páxina web profesional 

� Redacción dun email informal 

� Redacción dun consello, redacción dunha crítica a un restaurante 

� Describir o que uno tería feito nunha situación, describir un espectáculo que se ten visto, falar 
sobre actividades de ocio 

� Descripción dun edificio famoso. 



 

 190 

� Redacción de unha historia. 

� Redacción dun ’essay’ . Opinionar sobre a cultura estadounidense  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º de bacharelato - Primeira Lingua Estranxeira II 
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE A PRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de 

información previa sobre tipo 
de tarefa e tema. 

 - Identificación do tipo 
textual. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais, detalles relevantes, 
implicacións). 

- Formulación de hipótese 
sobre contido e contexto. 

- Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre 
significados  

-Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal.  

Funcións comunicativas:  
- Xestión de relacións 

sociais no ámbito persoal, 
público, académico e 
profesional.  

- Descrición e apreciación 

Identificar as ideas principais, 
información detallada e 
implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben 
organizados e lingüisticamente 
complexos, nunha variedade de 
lingua estándar e articulados a 
velocidade  normal, que traten 
de temas tanto concretos coma 
abstractos, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e se poidan confirmar certos 
detalles. 

Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral; a 
información esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas coma 
explícitas do texto, formuladas 
de maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, ou o 
uso poético ou estético da 
lingua cando a imaxe facilita a 
comprensión.   

Coñecer coa profundidade 
debida e aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 

1. Comprende instrucións, 
anuncios, declaracións e mensaxes 
detalladas, dadas cara a cara ou por 
outros medios, sobre temas 
concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal (p. ex. 
declaracións sobre temas 
relacionados coa preservación do 
medio natural ou mensaxes 
relacionadas con aspectos culturais 
e artísticos).   

2. Entende os detalles do que se di 
en transaccións e xestións que 
xorden mentres viaxa, organiza a 
viaxe ou trata coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais, en hoteis, tendas, 
axencias de viaxes, centros de 
saúde, traballo ou estudos (p. ex. 
para procurar información sobre 
escolas respectuosas co medio 
natural ou ir de compras), sempre 
que poida pedir confirmación. 

3. Identifica as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións 
xerais de conversas e debates 
relativamente extensos e animados 
entre varios interlocutores que 
teñen lugar na súa presenza, sobre 
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de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, actividades, 
etc. 

- Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e de 
sucesos futuros  

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos de 
vista, consellos, advertencias 
e avisos. 

- Expresión da curiosidade, 
o coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición, a 
exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, a 
confianza, a sorpresa, e os 
seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 

coñecementos sociolingüísticos 
relativos á estruturación social, 
ás relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e as 
convencións sociais (incluíndo 
crenzas e estereotipos) 
predominantes nas culturas en 
que se utiliza a lingua meta, así 
como os coñecementos 
culturais máis relevantes (p. 
ex., históricos ou artísticos)  

Distinguir a función ou 
funcións comunicativas tanto 
principais como secundarias do 
texto e apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, así 
como distinguir os significados 
xerais asociados ao uso de 
diversos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á 
presentación e organización da 
información , (p. ex. uso de 
estruturas pasivas ou enfáticas), 
contraste, digresión ou 
recapitulación).  

Recoñecer léxico oral común 
e máis especializado, 
relacionado cos propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 

temas xerais, de actualidade ou do 
seu interese, sempre que o discurso 
estea estruturado e non se faga un 
uso moi idiomático da lingua. 

4. Comprende, en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou do seu interese, a 
postura ou punto de vista dos seus 
interlocutores, así como algúns 
sentidos implícitos e matices como 
a ironía ou o humor, 

5. Comprende, nunha conversa 
formal na que participa, no ámbito 
académico ou ocupacional, 
información detallada e puntos de 
vista e opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas de 
actuación e outros procedementos 
abstractos, sempre que poida 
confirmar o que o  interlocutor 
quixo dicir e acadar aclaracións 
sobre os aspectos ambiguos. 

6. Comprende a liña argumental, 
as ideas principais, os detalles 
relevantes e as implicacións xerais 
en presentacións,  conferencias ou 
seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas 
académicos ou profesionais da súa 
área de interese, tanto concretos 
coma abstractos, sempre que haxa 
marcadores que  estruturen o 
discurso e guíen a comprensión.  

7. Comprende o contido da 
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condicións e hipóteses. 
- Estabelecemento e xestión 

da comunicación e 
organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-
discursivas. 

 Léxico oral común e máis 
especializado (recepción), 
dentro das propias áreas de 
interese nos ámbitos persoal, 
público, académico e 
ocupacional, relativo á 
descrición de persoas e 
obxectos, tempo e espazo, 
estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; 
relacións persoais, sociais, 
académicas e profesionais; 
educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e 
servizos; lingua e 
comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; historia e 
cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación.  

expresións e modismos de uso 
habitual, así como as 
connotacións máis discerníbeis 
no uso humorístico ou poético 
do idioma cando o contexto e o 
apoio visual facilitan a súa 
comprensión.   

Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, e recoñecer os seus 
significados e intencións 
comunicativas expresas, así 
como algunhas de carácter 
implícito (incluíndo a ironía e o 
humor) cando a articulación é 
clara.  

 

información da maioría do material 
gravado ou retransmitido nos 
medios de comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de ánimo, o 
ton e mesmo o humor do falante, 
sempre que o discurso estea 
articulado con claridade, nunha 
variedade  principais e detalles 
relevantes na maioría estándar e a 
unha velocidade normal.   

 
 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 
Planificación  

- Concibir a mensaxe con 

Construír textos claros e co 
detalle suficiente, ben 
organizados e adecuados ao 

1. Fai presentacións de certa 
duración sobre temas do seu 
interese académico ou relacionados 
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claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e canle, 
aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Execución  
- Expresar a mensaxe con 

claridade e coherencia, 
estruturándoa adecuadamente 
e axustándose, no seu caso, 
aos modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa 
(emprender unha versión máis 
modesta da tarefa) ou a 
mensaxe (facer concesións no 
que realmente lle gustaría 
expresar 

- Apoiarse en e sacar o 
máximo partido dos 
coñecementos previos  

- Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais: 

 Lingüísticos 
- Modificar palabras de 

significado semellante. 
- Definir ou parafrasear un 

interlocutor/a e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do propio 
campo de especialidade ou de 
interese, e defender un punto de 
vista sobre temas xerais ou 
relacionados coa propia 
especialidade, sinando os pros e 
os contras das diversas opcións, 
así como tomar parte activa en 
conversas formais ou informais 
de certa lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao de 
corrección e fluidez que 
permita manter a 
comunicación.   

Coñecer, seleccionar con 
coidado, e saber aplicar 
eficazmente e con certa 
naturalidade, as estratexias 
adecuadas para producir textos 
orais de diversos tipos e de 
certa lonxitude, planificando o 
discurso segundo o propósito, a 
situación, os interlocutores e a 
canle de comunicación; 
recorrendo á paráfrase ou a 
circunloquios cando non se 
atopa a expresión precisa, e 
identificando e corrixindo os 
erros que poidan provocar unha 
interrupción da comunicación.  

Integrar na propia 

coa súa especialidade (p. ex. falar 
sobre proxectos respectuosos co 
medio ambiente), cunha estrutura 
clara que axuda aos ouvintes a 
reparar nos aspectos máis 
importantes, e demostrando 
seguridade á hora de contestar 
preguntas do auditorio formuladas 
con claridade e a velocidade 
normal.   

2. Desenvólvese con seguranza en 
transaccións e xestións cotiás e 
menos habituais, ben sexa cara a 
cara, por teléfono ou outros medios 
técnicos, solicitando información 
detallada, ofrecendo explicacións 
claras e detalladas e desenvolvendo 
a súa argumentación de maneira 
satisfactoria na resolución dos 
problemas que xurdisen.  

3. Participa con soltura en 
conversas informais cara a cara ou 
por teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que describe con 
detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocutores; 
describe con detalle experiencias 
persoais e as súas reaccións diantes 
destas; expresa con convicción 
crenzas, acordos e desacordos, e 
explica e xustifica de maneira 
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termo ou expresión.  
Paralingüísticos e 

paratextuais 
- Pedir axuda. 
- Sinalar obxectos, usar 

deícticos ou realizar accións 
que aclaran o significado. 

- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente  

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal.  

Funcións comunicativas: 
- Xestión de relacións 

sociais no ámbito persoal, 
público, académico e 
profesional. 

- Descrición e apreciación 
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, actividades, 
procedementos e procesos. 

- Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e de 
sucesos futuros a curto, medio 

competencia intercultural os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e culturas 
meta relativos a costumes, 
usos, actitudes, valores e 
crenzas, e superar as diferenzas 
con respecto ás linguas e 
culturas propias e os 
estereotipos, demostrando 
confianza no uso de diferentes 
rexistros  

Planificar e articular o texto 
oral segundo a función 
comunicativa seleccionando os 
diferentes expoñentes das 
devanditas funcións e os 
distintos patróns discursivos 
dos que se dispón para 
presentar e organizar a 
información. 

Empregar correctamente, sen 
erros que conduzan a 
malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
coherencia e de cohesión de 
uso común e máis específico, 
seleccionándoos en función do 
propósito comunicativo no 
contexto concreto (p. ex. o uso 
da linguaxe específica para 
rebater opinións). 

Coñecer, e saber seleccionar e 

persuasiva as súas opinións e 
proxectos.  

4. Toma parte adecuadamente en 
conversacións formais, entrevistas, 
reunións e debates de carácter 
académico ou ocupacional, 
achegando e pedindo información 
relevante sobre aspectos  concretos 
e abstractos de temas cotiáns e 
menos habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e pedindo e 
dando instrucións ou suxestións 
para resolvelo; desenvolvendo 
argumentos de maneira 
comprensíbel e convincente e 
comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando, e facendo 
propostas xustificadas arredor de 
futuras actuacións.  
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e longo prazo. 
- Intercambio de 

información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos de 
vista, consellos, advertencias 
e avisos. 

- Expresión da curiosidade, 
o coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición, a 
exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, a 
confianza, a sorpresa, e os 
seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión 
da comunicación e 
organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-
discursivas. Léxico oral 
común e máis especializado 
(produción), dentro das 
propias áreas de interese nos 

empregar léxico oral común e 
expresións e modismos de uso 
habitual, e máis especializado 
segundo os propios intereses e 
necesidades no ámbito persoal, 
público e académico . 

Reproducir, axustándose 
debidamente a algunha 
variedade estándar da lingua, 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en función das 
propias intencións 
comunicativas.  

Expresarse con relativa 
facilidade e naturalidade, e cun 
grao de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do interlocutor, 
aínda que poidan darse algúns 
problemas de formulación que 
ralenticen un pouco o discurso 
ou que requiran formular de 
maneira distinta o que se quere 
dicir.  

Xestionar a interacción de 
maneira eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
collendo a quenda de palabra 
con amabilidade e cando se 
desexa, e axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as 
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ámbitos persoal, público, 
académico e ocupacional, 
relativo á descrición de 
persoas e obxectos, tempo e 
espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; 
relacións persoais, sociais, 
académicas e profesionais; 
educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e 
servizos; lingua e 
comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; historia e 
cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 

 

súas reaccións. 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estratexias de comprensión:  
- Mobilización de 

información previa sobre tipo 
de tarefa e tema. 

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais, detalles relevantes, 
implicacións). 

Identificar as ideas principais, 
información detallada e 
implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben 
organizados e lingüisticamente 
complexos, nunha variedade de 
lingua estándar, e que traten de 
temas tanto concretos como 
abstractos, mesmo se son de 
carácter técnico cando estean 
dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos 

1. Comprende instrucións 
extensas e complexas dentro da súa 
área de interese ou da súa 
especialidade, incluíndo detalles 
sobre condicións e advertencias, 
sempre que poida volver ler as 
seccións difíciles (p. ex. sobrelevar 
a vida dunha celebridade por un día 
ou arredor da diminución do 
consumo do plástico para axudar a 
preservar o medio natural). 
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- Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto. 

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

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal.  

Funcións comunicativas:  
- Xestión de relacións 

sociais no ámbito persoal, 
público, académico e 
profesional. 

- Descrición e apreciación 
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, actividades, 
procedementos e procesos. 

- Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e de 
sucesos futuros a curto, medio 
e longo prazo. 

ámbitos persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre que 
se poidan reler as seccións 
difíciles.  

Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral; a 
información esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas coma 
explícitas do texto se están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o 
humor, ou o uso poético ou 
estético da lingua, formulados 
de maneira clara.   

Coñecer coa profundidade 
debida e aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos sociolingüísticos 
relativos á estruturación social, 
ás relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e as 
convencións sociais (incluíndo 
crenzas e estereotipos) 
predominantes nas culturas en 
que se utiliza a lingua meta, así 
como os coñecementos 
culturais máis relevantes (p. ex. 
históricos ou artísticos)  

Distinguir a función ou 

2. Entende detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e material 
de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal (p. 
ex. carteis, flyers, pancartas), 
académico (p. ex. pósters 
científicos) ou profesional (p. ex. 
boletíns informativos). 

3. Comprende a información, a 
intención e as implicacións de notas 
e correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros e 
blogs, nos que se transmiten e 
xustifican de maneira detallada 
información, ideas e opinións sobre 
temas concretos e abstractos de 
carácter persoal e dentro da súa área 
de interese. 

4. Comprende os detalles 
relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades 
privadas como universidades, 
empresas ou compañías de servizos, 
sobre temas concretos e abstractos 
de carácter persoal e académico 
dentro da súa área de interese ou a 
súa especialidade. 

5. Comprende a información, e 
ideas e opinións implícitas, en 
noticias e artigos xornalísticos e de 
opinión ben estruturados e de certa 
lonxitude que tratan dunha 
variedade de temas de actualidade 
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- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos de 
vista, consellos, advertencias 
e avisos. 

- Expresión da curiosidade, 
o coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición, a 
exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, a 
confianza, a sorpresa, e os 
seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.  

- Estabelecemento e xestión 
da comunicación e 
organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.  

Léxico escrito común e máis 
especializado (recepción), 
dentro das propias áreas de 
interese nos ámbitos persoal, 
público, académico e 

funcións comunicativas tanto 
principais como secundarias do 
texto e apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, así 
como distinguir os significados 
xerais asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á 
presentación e organización da 
información e as ideas (p. ex. 
uso de estruturas pasivas ou 
enfáticas, contraste, digresión 
ou recapitulación), 

Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito os 
significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común, 
segundo o contexto de 
comunicación  

Recoñecer léxico escrito 
común e máis especializado 
relacionado cos propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de uso 
habitual, así como as 
connotacións máis discerníbeis 
no uso humorístico, poético ou 
estético do idioma. 

ou máis especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
da súa área de interese, e localiza 
con facilidade detalles relevantes 
neses textos.  

6. Entende, en textos de referencia 
e consulta, tanto en soporte papel 
coma dixital, información detallada  
sobre temas da súa especialidade 
nos ámbitos académico ou 
ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestións 
prácticas en textos informativos 
oficiais, institucionais ou 
corporativos. 

7. Comprende os aspectos 
principais, detalles relevantes, 
algunhas ideas implícitas e o uso 
poético da lingua en textos 
literarios que presenten unha 
estrutura accesíbel e unha linguaxe 
non moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da 
historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, 
estean claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos 
doadamente recoñecíbeis.  
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ocupacional, relativo á 
descrición de persoas e 
obxectos, tempo e espazo, 
estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; 
relacións persoais, sociais, 
académicas e profesionais; 
educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e 
servizos; lingua e 
comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; historia e 
cultura.  

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas.  

 
 

Recoñecer os valores 
asociados a convencións de 
formato, tipográficas, 
ortográficas e de puntuación 
comúns e menos habituais, así 
como abreviaturas e símbolos 
de uso común e máis específico 
(p. ex. £,  %,). 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 
Planificación  
- Mobilizar e coordinar as 

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

- Localizar e usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou gramática, 
obtención de axuda, etc.)  

Escribir, en calquera soporte, 
textos ben estruturados sobre 
unha ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade, 
facendo descricións claras e 
detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
tirados de diversas fontes e 
organizándoos de maneira 
lóxica; e defendendo un punto 
de vista sobre temas xerais, ou 
máis específicos, sinalando os 
pros e os contras das distintas 

1. Completa un inquérito 
detallado con información persoal, 
académica ou laboral (p. ex. para 
demostrar os seus coñecementos 
sobre informática ou descubrir se 
algúns feitos son verdadeiros ou 
falsos). 

2. Escribe, en calquera soporte ou 
formato, un curriculum vitae 
detallado, xunto cunha carta de 
motivación (p. ex. para presentarse 
como candidato a un posto de 
traballo). 

3. Toma notas, co suficiente 
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Execución 
- Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose aos 
modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa 
(emprender unha versión máis 
modesta da tarefa) ou a 
mensaxe (facer concesións no 
que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
dispoñíbeis. 

- Apoiarse en e sacar o 
máximo partido dos 
coñecementos previos. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal.  

Funcións comunicativas:  
- Xestión de relacións 

sociais no ámbito persoal, 
público, académico e 
profesional. 

- Descrición e apreciación 
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, actividades, 
procedementos e procesos. 

opcións, utilizando para isto os 
elementos lingüísticos 
adecuados para dotar ao texto 
de cohesión e coherencia e 
manexando un léxico adaptado 
ao contexto e ao propósito 
comunicativo que se persegue.  

Coñecer, seleccionar e aplicar 
as estratexias máis adecuadas 
para elaborar textos escritos 
ben estruturados e de certa 
lonxitude, p. ex.  integrando de 
maneira acaída información 
relevante procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo (incluíndo 
léxico, estruturas sintácticas e 
patróns discursivos) para 
adaptar o texto ao destinatario e 
contexto específicos.  

Integrar  na propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos ben 
axustados ao contexto 
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e culturas 
meta relativos a costumes, 
usos, actitudes, valores e 
crenzas, e superar as diferenzas 
con respecto ás linguas e 
culturas propias e os 
estereotipos, demostrando 

detalle, ao longo dunha conferencia, 
charla ou seminario, e elabora un 
resumo con información relevante e 
as conclusións axeitadas, sempre 
que o tema estea relacionado coa 
súa especialidade e o discurso estea 
ben estruturado. 

4. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en 
calquera soporte, nos que transmite 
e solicita información detallada, 
explicacións, reaccións e opinións 
sobre temas persoais, académicos 
ou ocupacionais, respectando as 
convencións e normas de cortesía e 
de etiqueta. 

5. Escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade 
(p. ex. expresión da opinión persoal 
sobre un tema concreto, descrición 
dun evento cultural), ou menos 
habituais (p. ex. problemas 
persoais), desenvolvendo un 
argumento; razoando a prol ou en 
contra dun punto de vista concreto; 
explicando as vantaxes e 
desvantaxes de varias opcións e 
achegando conclusións 
xustificadas.   

6. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en foros 
e blogs, transmitindo emoción, 
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- Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e de 
sucesos futuros a curto, medio 
e longo prazo. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos de 
vista, consellos, advertencias 
e avisos. 

- Expresión da curiosidade, 
o coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición, a 
exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, a 
confianza, a sorpresa, e os 
seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión 

confianza no uso de diferentes 
rexistros ou outros mecanismos 
de adaptación contextual. 

Planificar e articular o texto 
escrito segundo a función ou 
funcións comunicativas 
principais e secundarias en 
cada caso, seleccionando os 
diferentes expoñentes das 
devanditas funcións segundo os 
seus distintos matices de 
significación, e os distintos 
patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información.  

Utilizar correctamente, sen 
erros que conduzan a 
malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
coherencia e de cohesión de 
uso común e máis específico, 
seleccionándoos en función do 
propósito comunicativo no 
contexto concreto (p. ex. o uso 
da voz pasiva en presentacións 
de carácter académico, ou de 
frases de relativo para facer 
unha descrición detallada). 
Coñecer, e saber seleccionar e 
utilizar, léxico escrito común e 
expresións e modismos de uso 
habitual, e máis especializado 
segundo os propios intereses e 

salientando a importancia pesoal de 
feitos e experiencias, e comentando 
de maneira persoal e detallada as 
noticias e os puntos de vista das 
persoas ás que se dirixe.   

7. Escribe, en calquera soporte, 
cartas formais de carácter 
académico ou profesional, dirixidas 
a institucións públicas ou privadas e 
a empresas, nas que dá e solicita 
información; describe a súa 
traxectoria académica ou 
profesional e as súas competencias; 
e explica e xustifica co suficiente 
detalle os motivos das súas accións 
e plans (p. ex.  carta de motivación 
para solicitar un posto de traballo), 
respectando as  convencións 
formais e de cortesía propias deste 
tipo de textos.  
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da comunicación e 
organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.  

Léxico escrito común e máis 
especializado (produción), 
dentro das propias áreas de 
interese nos ámbitos persoal, 
público, académico e 
ocupacional, relativo á 
descrición de persoas e 
obxectos, tempo e espazo, 
estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; 
relacións persoais, sociais, 
académicas e profesionais; 
educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e 
servizos; lingua e 
comunicación intercultural; 
ciencia e tecnoloxía; historia e 
cultura.  

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas.  

necesidades no ámbito persoal, 
público, académico e 
laboral/profesional, así como 
un reducido repertorio de 
palabras e expresións que 
permitan un uso humorístico e 
estético sinxelo do idioma.  

Axustarse con consistencia 
aos patróns ortográficos, de 
puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de carácter 
máis específico (p. ex. 
abreviaturas); saber manexar 
procesadores de textos para 
resolver dúbidas, e empregar 
con soltura as convencións 
escritas que rexen na 
comunicación por Internet.  
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*Estruturas sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither ... nor); disxunción (either…or); oposición/concesión ((not) only (tastier), but also (stimulates 
people´s appetites);  despite / in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as, since); finalidade (so as  to); comparación (as/not so Adj. 
as; less serious/more careful (than); the best); resultado/correlación (such ... that); condición (if; unless; in case ); estilo indirecto (reported statements, 
questions, orders,suggestions). 
 
- Relacións temporais ((just) as; while; once (I once over heard...)). 
 
- Afirmación (emphatic affirmative sentences) e.g. We do have these boots; tags, e. g. I should buy. 
- Negación (e. g. Never; ever; You needn´t have). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags). 
 
- Exclamación (How + Adj., e. g. How romantic!), exclamatory sentences and phrases, e. g. Dont´s spread any more money!). 
 
- Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and 
Past Perfect Continuous); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; will be –ing; will 
+ perfect tense (simple and continuous)). 
 
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ 
Adv.), used to; would); incoativo (begin by -ing); terminativo (stop -ing). 
 
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it holdss...); posibilidade/probabilidade (will; likely, should, ought to); 
necesidade (want; take); obrigación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of -ing). 
 
- Expresión da existencia (e. g. there were); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 
determiners); a cualidade (e. g. brilliant;; Good yo see you!). 
 
- Expresión da cantidade: Number (e. g. My son turned ten just the other day). Quantity: e. g. Kath plays basketball twice a week.  Degree: e. g. 
extremely; so (suddenly). 
 
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
 
- Expresión do tempo (points (e. g. within 40 years; whenever), divisions (e. g. half  an), and indications (e. g. earlier/ later that night) of time; 
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duration (e. g. for half an hour); anteriority (already; (not) yet); before);  posteriority (e. g. later (on); after); sequence (firstly,  besides, to conclude); 
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely, seldom). 
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quietly).  
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SECUENCIACIÓN  E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁC TICAS 
 
En 2º de bacharelato con un  total 87 horas lectivas de inglés aproximadamente- calcúlanse 35/ 24 /25 horas lectivas dado que  as clases rematan o 24 

de maio.  Prográmanse dúas unidades por avaliación 

1ª avaliación: unidades 1 (Setembro / Outubro)  e 2  (Novembro / Decembro) de Viewpoints 2  

2ª avaliación: unidades 3 (Xaneiro/ Febreiro) e  4 (Febreiro / Marzo) Viewpoints 2  

3ª avaliación: unidades 5 (Marzo/ Abril) e  6 (Abril / Maio) de  Viewpoints 2 

 
 
PRIMEIRO TRIMESTRE: 35 horas lectivas 
 

UNIT 1 – Fame (Setembro/ Outubro) 
 

α) Obxectivos 
 
• Utilizar vocabulario relacionado coa fama. 
• Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a posibilidade de contratar paparazzis e gozar así dun día á maneira dos famosos. 
• Utilizar o Present Perfect Continuous e o Past Perfect Continuous correctamente. 
• Redactar un texto de opinión sobre as vantaxes e desvantaxes de ser famoso, empregando os conectores de adición e contraste correctamente. 
• Comprender a información global e específica dun programa de radio. 
• Describir de forma oral unha fotografía. 
• Afianzar estratexias para a realización de exames. 
 
 
β)β)β)β) Contidos didácticos 
 

Vocabulary 
• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 
• Verb collocations. 
• Texto sobre o mundo da fama e a posibilidade de contratar paparazzis. Comprensión do vocabulario clave do texto. 
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• Vocabulario relacionado coa fama na sección Topic Vocabulary. 
• Uso correcto dos sufixos para formar novas palabras.  
• Expresión da opinión persoal empregando o vocabulario aprendido na unidade a través da sección Your Viewpoint. 
 

Reading 
• Predicir o contido do texto a partir do título e das fotografías que o acompañan. 
• Comprensión dun texto sobre a posibilidade de contratar paparazzis e gozar así dun día á maneira dos famosos para realizar diferentes 

actividades de comprensión. 
• Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 
• False Friends na sección Watch Out. 
• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Your Viewpoints. 

 
Grammar 

-Expresión de accións pasadas con diferentes referencias temporais a través do Present Perfect Continuous e o Past Perfect Simple. Uso e 
formación. Expresións temporais. 

-O xerundio e o infinitivo. 
-Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de diferentes actividades. 

 
Writing 

• Uso de conectores de adición e contraste. 
• Análise da estrutura dun texto de opinión e redacción dun, seguindo as indicacións da sección Your Task e autocorrección da tarefa a través da 

Checklist. 
• Análise das run-on sentences. 

 
Listening 

• Comprensión oral de diferentes rexistros e formatos: un programa de radio. 
• Predición do tema do listening a partir das preguntas do exercicio. 
• Expresión da opinión persoal sobre o contido do boletín informativo a través da sección Your Viewpoint. 

 
Speaking 

• Descrición dos elementos clave dunha fotografía. 
• Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece na unidade. 
• Interacción co compañeiro/a para describir unhas fotografías utilizando as expresións dadas. 
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Life Skills 

• Análise da estrutura dunha carta de presentación. Produción dunha. 
 
 

χ)χ)χ)χ) Competencias clave 
 

- Competencia dixital: 
- Web Extra, SB, páx. 9: ler información sobre as escolas de rock ‘n’ roll e a vida dos famosos en http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2.  
- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes á unidade que poden atoparse 
en http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2. 
- Digital Teacher's Pack: 

 
- Aprender a aprender: 

- Progress Check Unit 1, WB, páxs. 15-16; Exam Practice, WB, páx. 72; Student Learning Record, WB, páx. 80; Vocabulary Builder, WB, 
páxs. 58-59: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
- Competencias sociais e cívicas: 

- Your Viewpoint, SB, páxs. 10, 13, 16 e 22: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 
- Reading, SB, páxs. 10-11: reflexión sobre o tipo de vida que levan os famosos. 
- Vocabulary, SB, páxs. 12-13: interese por aprender as palabras e expresións relacionadas co mundo da fama, e o uso correcto das Verb 
Collocations e dos sufixos. 

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: ver final 

- Your Viewpoint, SB, páxs. 10, 13, 16 e 22: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas aos que se insta a falar ao 
longo da unidade. 
- Speaking, SB, páx. 17: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo 
na aula. 
- Writing, SB, páxs. 18-19; Writing; WB, páx. 13: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 
Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, WB, páx. 80: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 

 
- Conciencia e expresións culturais: 
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- Reading, SB, páxs. 10-11: adquisición de coñecementos sobre o tipo de vida que levan os famosos. 
- Speaking, SB, páx. 17: expresión de opinións persoais relacionadas co mundo da música a través de fotografías. 
 
 

δ) Temas interdisciplinarios 
 
- Cultura audiovisual: - As escolas de rock ‘n’ roll. - A vida das persoas famosas: tipo de vida, soldo, falta de privacidade, etc.  

 
-Análise musical II: -Letra dunha canción. 

 
 

 
UNIT 2 – Going Green (Novembro / Decembro) 

 
a) Obxectivos 
 

• Utilizar vocabulario relacionado co medio ambiente. 
• Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o problema medioambiental provocado polos refugallos plásticos depositados no mar.  
• Utilizar os verbos modais e modais perfectos e should / had better correctamente. 
• Redactar unha carta formal ou e-mail para queixarse dun mal servizo ou problema, empregando a linguaxe apropiada. 
• Comprender a información global e específica dunha conversa entre un activista medioambiental e un alumno. 
• Manter unha conversa e tomar decisións sobre o contido da mesma. 
• Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 
 

b) Contidos didácticos 
 

Vocabulary 
• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 
• Modismos. 
• Texto sobre a contaminación nos océanos. Comprensión do vocabulario clave do texto. 
• Vocabulario relacionado co medio ambiente na sección Topic Vocabulary. 
• Phrasal Verbs con varios significados.  
• Expresión da opinión persoal utilizando o vocabulario aprendido na unidade a través da sección Your Viewpoint. 
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Reading 

• Predicir o contido do texto a partir do título e das fotografías que o acompañan. 
• Comprensión dun texto sobre a contaminación oceánica para realizar diferentes actividades de comprensión. 
• Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 
• False Friends na sección Watch Out. 
• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Your Viewpoints. 

 
Grammar 

-Utilizar os tempos modais e modais perfectos en diferentes tempos correctamente. 
-Should / Had better. 
-Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de diferentes actividades. 
 

Writing 
• Uso da linguaxe apropiada para unha carta ou correo electrónico formal, atendendo especialmente á correcta utilización da puntuación. 
• Análise da estrutura dunha carta ou correo electrónico formal e redacción dun, seguindo as indicacións da sección Your Task e autocorrección 

da tarefa a través da Checklist. 
• Análise das estruturas paralelas. 

 
Listening 

• Comprensión oral de diferentes rexistros e formatos: unha conversa. 
• Predición do tema do listening a partir das preguntas do exercicio. 
• Expresión da opinión persoal sobre o estado do medio ambiente no país propio a través da sección Your Viewpoint. 
 

Speaking 
• Manter unha conversa e tomar decisións sobre o contido da mesma. 
• Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece na unidade. 
• Interacción co compañeiro/a para manter unha conversa utilizando as expresións aprendidas. 

 
Life Skills 

• Análise da estrutura dunha presentación utilizando Power Point. Produción dunha. 
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c) Competencias clave 
 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Reading, SB, páxs. 22-23; Reading, WB, páx. 20: as consecuencias da contaminación e os beneficios de Internet con respecto aos gastos 
medioambientais.  
- Vocabulary, SB, páxs. 24-25: o cambio climático e os danos producidos a causa da contaminación. 
- Grammar, SB, páxs. 26-27: o activismo medioambiental.  
- Listening, SB, páx. 28: Greenpeace. 
-Speaking, SB, páx. 29: as escolas respectuosas co medio ambiente. 

 
- Competencia dixital: 

- Web Extra, SB, páxs. 21 e 25: ler información sobre unha familia que leva a reciclaxe ao extremo e sobre o exceso de contaminación 
producida polos vehículos 4x4 en http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2.  
- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes á unidade que poden atoparse 
en http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2. 
- Digital Teacher's Pack: 

 
- Aprender a aprender: 

- Progress Check Unit 2, WB, páxs. 22-23; Exam Practice, WB, páx. 73; Student Learning Record, WB, páx. 80; Vocabulary Builder, WB, 
páxs. 60-61: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
- Competencias sociais e cívicas: 

- Your Viewpoint, SB, páxs. 21, 22, 25 e 28: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 
- Reading, SB, páxs. 22-23: reflexión sobre os danos producidos pola contaminación. 
- Vocabulary, SB, páxs. 24-25: interese por aprender as palabras e expresións relacionadas co medio ambiente, e o uso correcto dos Phrasal 
Verbs con varios significados e os modismos. 
- Grammar, SB, páxs. 26-27: uso da gramática aprendida na unidade para chegar a acordos sobre como levar a cabo diferentes proxectos 
relacionados co medio ambiente. 
- Skills, SB, páxs. 28-29: capacidade para tomar decisións. 

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: ver final 
 
- Conciencia e expresións culturais: 
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- Reading, SB, páxs. 22-23; Reading, WB, páx. 20: conciencia sobre as consecuencias da contaminación e sobre os beneficios de Internet con 
respecto aos gastos medioambientais a través da lectura dos textos da unidade.  
- Vocabulary, SB, páxs. 24-25: concienciación sobre o cambio climático e os danos producidos a causa da contaminación. 
- Grammar, SB, páxs. 26-27: conciencia sobre a existencia do activismo medioambiental a través da práctica da gramática aprendida na 
unidade.  
- Listening, SB, páx. 28: Greenpeace e as súas accións para favorecer a preservación do medio ambiente. 
-Speaking, SB, páx. 29: coñecemento de proxectos deseñados por escolas respectuosas co medio ambiente. 
- Writing, SB, páxs. 30-31: autonomía para presentar unha queixa sobre un asunto relacionado co medio ambiente. 
 

d) Temas interdisciplinarios 
 
- Lingua e Literatura: 

- Phrasal Verbs con varios significados. - Modismos.- Os modais e os modais perfectos.- Should / Had better.- Técnicas de lectura: ler un texto 
por riba e entender a idea xeral; adiviñar o significado de diferentes palabras mediante o contexto.- A linguaxe formal.- Puntuación, ortografía e 
gramática correcta. 
- Técnicas de escritura.- Expresións útiles. 
 

- Ciencias da Tierra e do Medio Ambiente: - A contaminación: a illa de plástico do Pacífico. 
- O activismo medioambiental. - O quecemento global.  - ONG ambientalistas: Greenpeace. 
- Escolas respectuosas co medio ambiente. 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 24 horas lectivas 

 
UNIT 3 – Online World (Xaneiro/ Febreiro) 

 
�� Obxectivos 
 
• Utilizar vocabulario relacionado cos ordenadores. 
• Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a aplicación Google Street e a súa paulatina implantación en diferentes países.  
• Utilizar a voz pasiva e as estruturas causativas axeitadamente. 
• Redactar un ensaio de opinión sobre as consecuencias comunicativas dos procesos de socialización a través de Internet, empregando os 

conectores de causa e consecuencia correctamente. 
• Comprender a información global e específica dunha conversa sobre as redes sociais. 
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• Manter unha conversa de contido persoal. 
• Afianzar estratexias para a realización de exames. 
 

 
�������� Contidos didácticos 
 

Vocabulary 
• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 
• Verbos con preposición. 
• Texto sobre a aplicación Google Street. Comprensión do vocabulario clave do texto. 
• Vocabulario relacionado co mundo da informática na sección Topic Vocabulary. 
• Collocations. 
• Expresión da opinión persoal utilizando o vocabulario que se aprendeu na unidade a través da sección Your Viewpoint. 

 
Reading 

• Predicir o contido do texto a partir do título e das fotografías que o acompañan. 
• Comprensión dun texto sobre a aplicación informática Google Street para realizar diferentes actividades de comprensión. 
• Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 
• False Friends na sección Watch Out. 
• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través de a sección Your Viewpoints. 

 
Grammar 

-Utilizar a voz pasiva e as estruturas causativas correctamente. 
-Practicar a transformación da voz activa a pasiva e viceversa. 
-Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de diferentes actividades. 
 

Writing 
• Análise da estrutura dun ensaio de opinión e do correcto uso dos conectores de causa e consecuencia. 
• Produción dun seguindo as indicacións da sección Your Task e autocorrección da tarefa a través da Checklist. 
• Análise das estruturas paralelas. 

 
Listening 

• Comprensión oral de diferentes rexistros e formatos: unha conversa. 



 

 214 

• Predición do tema do listening a partir das preguntas do exercicio. 
• Expresión da opinión persoal sobre o auxe das redes sociais a través da sección Your Viewpoint. 
 
 

Speaking  
• Manter unha conversa de contido persoal. 
• Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece na unidade. 
• Interacción co compañeiro/a para manter unha conversa utilizando as expresións aprendidas. 

 
Life Skills 

• Análise das regras e do funcionamento dun debate. Produción dun. 
 
 

�������� Competencias clave 
 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Reading, SB, páxs. 34-35; Reading, WB, páx. 28: o desenvolvemento da tecnoloxía e a súa utilidade: Google Street View; a adicción a 
Internet.  
- Vocabulary, SB, páxs. 36-37: os ordenadores. 
- Grammar, SB, páxs. 38-39: Wikipedia: a enciclopedia en liña.  
- Listening, SB, páx. 40: as redes sociais. 
-Speaking, SB, páx. 41: as enquisas a través de Internet. 

 
- Competencia dixital: 

- Web Extra, SB, páxs. 33 e 34: atopar información en Internet sobre a primeira película feita por ordenador e sobre o logotipo de Google en 
http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2.  
- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes á unidade que poden atoparse 
en http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2. 
- Digital Teacher's Pack: 

 
- Aprender a aprender: 
 

- Progress Check Unit 3, WB, páxs. 30-31; Exam Practice, WB, páx. 74; Student Learning Record, WB, páx. 80; Vocabulary Builder, WB, 
páxs. 62-63: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
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coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 
- Competencias sociais e cívicas: 

- Your Viewpoint, SB, páxs. 33, 34, 37 e 40: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 
- Reading, SB, páxs. 34-35: reflexión sobre a utilidade de Google Street View. 
- Vocabulary, SB, páxs. 36-37: interese por aprender as palabras e expresións relacionadas cos ordenadores, e o uso correcto dos verbos, as 
preposicións e as Verb Collocations. 
- Skills, SB, páxs. 40-41: capacidade para levar a cabo unha conversa sobre as redes sociais. 
- Speaking, SB, páx. 41: capacidade para levar a cabo unha entrevista de carácter persoal.  

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: ver final 
 
- Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 34-35; Reading, WB, páx. 28: coñecemento das vantaxes do uso de Google Street View; conciencia sobre a existencia da 
adicción a Internet.  
- Vocabulary, SB, páxs. 36-37: concienciación do uso correcto das preposicións, os verbos, as Verb Collocations e o vocabulario relacionado 
cos ordenadores para falar sobre temas relacionados coa informática e o avance tecnolóxico. 
- Grammar, SB, páxs. 38-39: conciencia sobre a evolución informática en relación coas enciclopedias: Wikipedia.  
- Listening, SB, páx. 40: conciencia sobre o uso das redes sociais.  
-Speaking, SB, páx. 41: capacidade para facer e responder preguntas en entrevistas de carácter persoal. 
- Writing, SB, páxs. 42-43; Writing, WB, páxs. 28-29: autonomía para presentar a opinión persoal a través dun escrito. 
 
 

�� Temas interdisciplinarios 
 
-Tecnoloxías da Información e da Comunicación II: - Internet. - Google Street View. - Wikipedia. - As redes sociais.  
 
 

UNIT 4 – Sense It (Febreiro / Marzo) 
 
 

a) Obxectivos  
 

• Utilizar vocabulario relacionado cos sentidos. 
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• Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a aplicación comercial da capacidade de evocación dos distintos ulidos.  
• Utilizar o estilo indirecto axeitadamente. 
• Redactar unha descrición dun acto ou evento ao que se acudira, prestando atención á correcta inclusión de adxectivos e adverbios neste. 
• Comprender a información global e específica dunha reportaxe sobre a sinestesia. 
• Comparar fotografías. 
• Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 
 
b) Contidos didácticos 
 

Vocabulary 
• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 
• Phrasal verbs. 
• Texto sobre a aplicación comercial da capacidade de evocación dos distintos ulidos. 
• Vocabulario relacionado co mundo dos sentidos. 
• Expresións idiomáticas. 
• Expresión da opinión persoal utilizando o vocabulario aprendido na unidade a través da sección Your Viewpoint. 
 

Reading 
• Predicir o contido do texto a partir do título e das fotografías que o acompañan. 
• Comprensión dun texto sobre a aplicación comercial da capacidade de evocación dos distintos ulidos para realizar diferentes actividades de 

comprensión. 
• Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 
• False friends na sección Watch Out. 
• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Your Viewpoint. 

 
Grammar  

-Utilizar o estilo indirecto correctamente. 
-Practicar a transformación do estilo directo ao indirecto. 
-Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
 

Writing  
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• Análise da estrutura dun texto descritivo e do correcto uso dos adxectivos e adverbios neste. 
• Produción dun seguindo as indicacións da sección Your Task e autocorrección da tarefa a través da Checklist. 
• Análise dos adxectivos, os adverbios e as oracións adverbiais. 

 
Listening  

• Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha reportaxe radiofónica. 
• Predición do tema do listening a partir das preguntas do exercicio. 
• Expresión da opinión persoal sobre a sinestesia. 
 
 

Speaking  
• Manter unha conversa sobre distintas fotografías. 
• Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece na unidade. 
• Interacción co compañeiro/a para manter unha conversa utilizando as expresións aprendidas. 

 
Life Skills 

• Análise das regras de protocolo e etiqueta británicas. Produción dun correo electrónico que informe sobre as regras de etiqueta inglesas. 
 
 

c) Competencias clave 
 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- Reading, SB, páxs. 46-47; Reading, WB, páx. 36: o olfacto: os ulidos e os efectos que estes exercen sobre as persoas; a percepción do perigo 
nos animais a través do oído e o olfacto. 
- Vocabulary, SB, páxs. 48-49: os sentidos. 
- Listening, SB, páx. 52: a sinestesia. 

 
- Competencia dixital: 

- Web Extra, SB, páxs. 45 e 49: atopar información en Internet sobre como as persoas se ven afectadas polas cores e lectura dun texto sobre os 
creadores de ulidos a través de produtos químicos en http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2.  
- Digital Teacher's Pack: 

 
- Aprender a aprender: 

- Progress Check Unit 4, WB, páxs. 38-39; Exam Practice, WB, páx. 75; Student Learning Record, WB, páx. 81; Vocabulary Builder, WB, 
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páxs. 64-65: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
- Competencias sociais e cívicas: 

- Your Viewpoint, SB, páxs. 45, 46, 49 e 52: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 
- Reading, SB, páxs. 46-47: reflexión sobre a aplicación comercial da capacidade de evocación dos distintos ulidos. 
- Skills, SB, páxs. 52-53: capacidade para levar a cabo unha conversa na que comparan diferentes fotografías. 

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: ver final 
 
- Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 46-47; Reading, WB, páx. 36: a evocación de recordos e sensacións a través dos ulidos; a relación do instinto de 
supervivencia dos animais e a percepción dos sentidos.  
- Grammar, SB, páxs. 50-51: capacidade para comprender un texto sobre a apreciación do silencio en pezas musicais.  
- Listening, SB, páx. 52: conciencia sobre a existencia da sinestesia e os seus síntomas.  
-Speaking, SB, páx. 53: capacidade para describir fotografías. 
- Writing, SB, páxs. 54-55; Writing, WB, páx. 37: capacidade para comprender un texto descritivo sobre un concerto de jazz e outro máis sobre 
musicais en Nova York.  
- Life Skills, SB, páx. 56: capacidade para demostrar coñecementos sobre o protocolo británico.  
 

d) Temas interdisciplinarios 
 
- Bioloxía: - Os sentidos. - A sinestesia.  

 
- Química: -A creación química de ulidos. 

 
- Fundamentos de Administración e Xestión: - Os ulidos como estratexia de mercadotecnia. 

 
- Artes escénicas:  - Os concertos musicais. 
 
- Análise musical: - A inclusión dun minuto de silencio nun dos álbums de Mike Batt.  
 
- Tecnoloxías da Información e da Comunicación II: - O uso de Internet para a procura de información. 
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TERCEIRO TRIMESTRE: 25 horas lectivas 
 
 

UNIT 5 – Families (Marzo / Abril) 
 
 

α)α)α)α) Obxectivos  
 

• Utilizar vocabulario relacionado coa familia. 
• Ler de forma comprensiva e autónoma unha serie de fragmentos da novela de Khaled Hosseini Cometas en el cielo.  
• Utilizar as oracións de relativo especificativas e explicativas axeitadamente. 
• Redactar un texto narrativo sobre asuntos familiares, empregando os conectores de secuencia e as expresións temporais correctamente. 
• Comprender a información global e específica dunha serie de entrevistas centradas na vida familiar. 
• Expresar opinións. 
• Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 
 

β)β)β)β) Contidos didácticos 
 

Vocabulary  
• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 
• Familias de palabras. 
• Texto con fragmentos da novela Khaled Hosseini Cometas en el cielo. 
• Vocabulario relacionado coa familia. 
• Phrasal verbs. 
• Expresión da opinión persoal utilizando o vocabulario que se aprendeu na unidade a través da sección Your Viewpoint. 
 

Reading  
• Predicir o contido do texto a partir do título e das fotografías que o acompañan. 
• Comprensión dun texto con fragmentos da novela Khaled Hosseini Cometas en el cielo para realizar diferentes actividades de comprensión. 
• Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 
• False friends na sección Watch Out. 
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• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Your Viewpoint. 
 
Grammar  

-Utilizar as oracións de relativo especificativas e explicativas correctamente. 
-Adaptación das oracións de relativo a contextos formais e informais. 
-Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
 

Writing  
• Análise da estrutura dun texto narrativo, prestando especial atención ao correcto uso das expresións temporais e os conectores de secuencia. 
• Produción dun seguindo as indicacións da sección Your Task e autocorrección da tarefa a través da Checklist. 
• Análise das correspondencias verbais.  

 
Listening  

• Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: a entrevista. 
• Predición do tema do listening a partir das preguntas do exercicio. 
• Expresión da opinión persoal sobre a propia educación. 

 
Speaking  

• Expresar opinións. 
• Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece na unidade. 
• Interacción co compañeiro/a para manter unha conversa utilizando as expresións que se aprenderon. 

 
Life Skills 

• Análise do funcionamento dunha entrevista de traballo. Produción dunha. 
 
 
 

χ)χ)χ)χ) Competencias clave 
 

- Competencia dixital: 
- Web Extra, SB, páxs. 57 e 62: atopar información en Internet sobre consellos para adolescentes e os seus pais, e sobre familias con talento en 
http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2.  
- Digital Teacher's Pack: 
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- Aprender a aprender: 

- Progress Check Unit 5, WB, páxs. 46-47; Exam Practice, WB, páx. 76; Student Learning Record, WB, páx. 81; Vocabulary Builder, WB, 
páxs. 66-67: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
 
- Competencias sociais e cívicas: 

- Your Viewpoint, SB, páxs. 57, 58, 61 e 64: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 
- Reading, SB, páxs. 58-59: respecto pola forma de ser, gustos e decisións das persoas. 
- Grammar, SB, páxs. 62-63: capacidade para recoñecer o talento das persoas. 
- Skills, SB, páxs. 64-65: capacidade para distinguir tipos de relacións familiares diferentes.  
- Speaking, SB, páx. 65: capacidade para expresar a opinión persoal sobre as relacións familiares.  

 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: ver final 
 
- Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 58-59; Reading, WB, páx. 44: concienciación sobre a cultura e as opinións familiares en contraste cos gostos persoais; 
reflexión sobre dous tipos de talento distintos: o adquirido e o herdado.  
- Grammar, SB, páxs. 62-63: concienciación da existencia das familias con talento.  
- Speaking, SB, páx. 65: capacidade para expresar a opinión personal. 
- Writing, SB, páxs. 66-67; Writing, WB, páx. 45: capacidade para comprender un texto narrativo sobre as relacións familiares.  
- Life Skills, SB, páx. 68: capacidade para levar a cabo unha entrevista de traballo.  
 
 

δ) Temas interdisciplinarios 
 
- Artes escénicas: - O talento aprendido e o talento adquirido. 
 
- Psicoloxía: - As relacións intrafamiliares.  
 
- Tecnoloxías da Información e da Comunicación II: - O uso de Internet para a procura de información. 
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UNIT 6 – A Good Buy (Abril / Maio) 

 
α) Obxectivos 
 

• Utilizar vocabulario relacionado co consumismo. 
• Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a posibilidade de vivir sen consumir marcas comerciais.  
• Utilizar as oracións condicionais e desiderativas correctamente. 
• Utilizar os verbos modais, o imperativo e as expresións temporais axeitadamente.  
• Redactar un resumo do texto principal da unidade, prestando especial atención á concisión na expresión das ideas. 
• Comprender a información global e específica dun programa de radio sobre unha nova técnica de mercadotecnia. 
• Adoptar e interpretar distintos roles. 
• Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 
 

β)β)β)β) Contidos didácticos 
 

Vocabulary  
• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 
• Verb collocations. 
• Texto sobre a posibilidade de vivir sen consumir marcas comerciais. 
• Vocabulario relacionado co consumismo. 
• Phrasal verbs. 
• Expresión da opinión persoal utilizando o vocabulario que se aprendeu na unidade a través da sección Your Viewpoint. 
 

Reading 
• Predicir o contido do texto a partir do título e das fotografías que o acompañan. 
• Comprensión dun texto sobre a posibilidade de vivir sen consumir marcas comerciais para realizar diferentes actividades de comprensión. 
• Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 
• False friends na sección Watch Out. 
• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Your Viewpoint. 

 
Grammar  
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-Utilizar as oracións condicionais e desiderativas correctamente. 
-Utilizar os verbos modais, o imperativo e as expresións temporais correctamente. 
-Uso correcto da gramática que ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 
 

Writing  
• Análise da lóxica e estrutura dun resumo dun texto, prestando especial atención á concisión na expresión das ideas do mesmo. 
• Produción dun seguindo as indicacións da sección Your Task e autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

 
Listening  

• Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 
• Predición do tema do listening a partir das preguntas do exercicio. 
• Expresión da opinión persoal sobre a capacidade de persuasión da publicidade dun produto concreto. 

 
Speaking  

• Adoptar e interpretar distintos roles. 
• Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece na unidade. 
• Interacción co compañeiro/a para adoptar e interpretar distintos roles utilizando as expresións aprendidas. 

 
Life Skills 

• Análise da estrutura das mensaxes telefónicas. Simulación dunha mensaxe telefónica. 
 

 
χ)χ)χ)χ) Competencias clave 

 
- Competencia dixital: 

- Web Extra, SB, páxs. 69 e 76: atopar información en Internet sobre a rivalidade entre Coca Cola e Pepsi, e sobre o uso de celebridades para 
facer publicidade en http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2.  
- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes á unidade que poden atoparse 
en http://www.burlingtonbooks.es/viewpoints2. 
- Digital Teacher's Pack: 

 
- Aprender a aprender: 

- Progress Check Unit 6, WB, páxs. 54-55; Exam Practice, WB, páx. 77; Student Learning Record, WB, páx. 81; Vocabulary Builder, WB, 
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páxs. 68-69: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 
coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
- Competencias sociais e cívicas: 
 

- Your Viewpoint, SB, páxs. 69, 70, 73 e 76: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 
- Reading, SB, páxs. 70-71: concienciación sobre a tendencia ao consumo de marcas comerciais. 
- Vocabulary, SB, páxs. 72-73: interese por aprender as palabras e expresións relacionadas co consumismo, e o uso correcto dos Phrasal verbs e 
Collocations. 
- Speaking, SB, páx. 77: capacidade para manter unha conversa como cliente/a ou dependente/a nun comercio.  
 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: ver final 
 
- Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 70-71; Reading, WB, páx. 52: concienciación sobre a influencia da publicidade nas diferentes culturas; reflexión sobre 
diferentes estratexias de mercadotecnia que fomentan o consumismo. 
- Vocabulary, SB, páxs. 72-73: concienciación do uso correcto dos Phrasal verbs e Collocations, e do vocabulario relacionado co consumismo 
para expresar a opinión persoal. 
- Grammar, SB, páxs. 74-75: concienciación da existencia do consumismo compulsivo.  
- Speaking, SB, páx. 77: capacidade para manter unha conversa adoptando o rol de dependente/a ou cliente/a. 
 

δ) Temas interdisciplinarios 
 

- Economía da Empresa: - O consumismo.  
 
- Fundamentos de Administración e Xestión: - As diferentes estratexias de mercadotecnia. 

 
- Ciencias da Terra e do Medio Ambiente:  - Freecycle: rede en liña orientada á reciclaxe de artigos que non se precisan e ao uso de estes como artigos 
de segunda man por outras persoas para axudar a preservar o medio ambiente. 
 
-Tecnoloxías da Información e da Comunicación II: - O uso de Internet para a procura de información. 
 
 
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor: se traballa en tódalas unidades a través de: 
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- Your Viewpoint, SB,: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas aos que se insta a falar ao longo da unidade. 
- Speaking, SB, : uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 
- Writing, SB,; Writing; WB: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento 
organizativo para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, WB,: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 
 

 
MÍNIMOS  2º DE BACHALERATO  

 

BLOQUE 1 :  Comprensión  de textos orais   

-Comprender mensaxes orais emitidos en situacións de comunicación cara a cara, ou por medios de reproducción mecánicos, relacionados cos temas 

tratados ou con outros de interés ou actualidade, siendo capaces de identificar a información global e específica necesaria para acabar unha frase, elexir 

a opción correcta (frase, palabra, debuxo), elexir entre “true” e “false” e razoar a resposta, “multiple choice questions” ou contestar a preguntas sobre a 

información tanto global como específica do texto. 

 

BLOQUE 2:  Produción de textos orais: expresión e interacción   

-Participar con eficacia en conversacións informais, nas que describe con certo detalle feitos, experiencias, sentimentos e reaccións,  opinións, 

esperanzas e ambicións; contar historias, así como o argumento de libros e películas, indicando as súas reaccións; expresar crenzas, acordos e 

desacordos, e explicar e xustificar as súas opinións e proxectos. 

- Facer presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema académico, coa suficiente claridade como para que se poida seguir sen 

dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais estean explicadas cunha razoábel precisión, e responder a preguntas complementarias da 

audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal 

 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos   

- Comprender o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes  de textos de nivel intermedio alto de distintos tipos, relacionados cos 
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aspectos socioculturais tratados u outros de interés ou actualidade, e ser capaces de  identificar frases referidas ao texto como verdaderas ou falsas, 

identificar a frase que mellor resume o contido, buscar palabras que sexan sinónimos ou antónimos doutras dadas. 

-Seguir sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas claramente estruturadas, nunha variedade estándar da lingua, e 

comprender o carácter dos distintos personaxes e as súas relacións. Os alumnos terán que leer dous libros de lectura ao longo do curso. 

 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción   

- Responder correctamente ás preguntas de comprensión dun texto de nivel intermedio-alto utilizando vocabulario propio e  o ton e rexistro axeitados.  

- Responder correctamente ás preguntas de comprensión de duas novelas o relatos curtos de nivel intermedio-alto, e demostrar que se comprendeu  a 

liña argumental  e o carácter dos distintos personaxes e as súas relacións. 

-Resumir ou parafrasear un texto en 50 palabras.  

- Redactar un texto de entre 120 e 150 palabras con distintas finalidades: expresar e defender unha opinión ou punto de vista, redactar un email o unha 

carta formais e informais, escribir unha narración, unha descripción dun evento ou lugar, un texto argumentativo (a favor e en contra, vantaxes e 

inconvenientes), describir experiencias, sentimentos e plans, distribuindo para iso a información en páragrafos, utilizando nexos e conectores variados, 

unha axeitada puntuación, a máxima corrección morfosintáctica, coherencia de ideas e estilo, e ton e rexistro de vocabulario axeitados á intención 

comunicativa 

 

BLOQUE 5  Coñecemento da lingua e consciencia  intercultural 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

• Revisión dos tempos: all Present, Past & Future tenses (+ future perfect e continuous). 
Present Perfect Continuo  e  Past Perfect Simple e Continuo.  

• O xerundio e o infinitivo. Verbos que poden ir con ambos. 
• Uso de conectores de adición, causa, consecuencia, finalidade e contraste.  
• Modais e modais perfectos:  ability, permission, possibility, deduction, obligation, necessity.   Should / had better  
• A voz pasiva en todos os tempos;formas dos  verbos con dous obxectos; formas especiais con say, know, think, etc..  As estruturas causativas 
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have/get sth done.  
      Transformación da voz activa a pasiva e viceversa. Reporting verbs. 
• Estilo indirecto: afirmacións, preguntas e ordes ou peticións. Transformación do estilo directo ao indirecto. Verbos específicos ou “reporting 

verbs” 
• Oracións de relativo especificativas e explicativas. Omisión do relativo.  

Estruturas formal e informal- uso das preposicións cos pronomes relativos.  
• Oracións condicionais dos tres tipos  e desiderativas con I wish/ if only. Oracións temporais. 
• Transformación de estruturas: Reescribir frases comenzando coa estrutura dada. 

 
Léxico: 
 

• Fame 

• Verb collocations.  
• Vocabulario relacionado co medio ambiente.  

• Phrasal verbs con varios significados.  
• Vocabulario relacionado cos ordenadores.  
• Verbos con preposición.  
• Vocabulario relacionado cos sentidos.  
• Expresións idiomáticas relacionadas cos temas das distintas unidades..  
• Vocabulario relacionado coa familia.  
• Familias de palabras.  
• Vocabulario relacionado co consumismo.  
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
 

• Discriminar e reproducir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, axustándose debidamente a 
algunha variedade estándar da lingua 

• Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e expresións e modismos de uso habitual, e máis especializado segundo os 
propios intereses e as necesidades. 

• Recoñecer as normas e as variacións sociais, as convencións sociais e as formas, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e 
actitudes; referencias relativas á identidade nacional ou cultural dos países anglofalantes. 
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• Recoñecer e usar expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e léxico propio de temas 
relativos a feitos de actualidade). 

• Recoñecer e usar antónimos, sinónimos e  procedementos de formación de palabras mediante recursos de derivación e de composición, e 
recoñecemento de "falsos amigos". 

MODELO DE RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE A PRENDIZAXE  
 

UNIT______ 
 

Instrumento para 
avaliar Nivel de adquisición 

 

Estándares de aprendizaxe 
Actividades para 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS  

1. Comprende instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por outros medios 
relativas á realización de actividades e 
normas de seguridade no ámbito persoal 
(instalacións deportivas, situacións de 
emerxencia, académica ou sobre o uso 
das máquinas, dispositivos electrónicos, 
etc.) 

          

2. Entende, en transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, a exposición 
dun problema ou a solicitude de 
información respecto da mesma, sempre 
que poida pedir confirmación sobre 
algúns detalles.  

          

3. Identifica os puntos principais e 
detalles relevantes dunha conversación 
formal ou informal de certa duración 
entre dous ou máis interlocutores que se 
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produce ao seu arredor, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas, o 
discurso estea estruturado e non se faga 
un uso moi idiomático da lingua.  
4. Comprende, nunha conversación 
informal ou nunha discusión na que 
participa, tanto de viva voz coma por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas xerais ou do seu 
interese, e capta sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a indiferenza, 
sempre que os interlocutores eviten un 
uso moi idiomático da lingua e se non 
hai interferencias acústicas.  

          

5. Comprende, nunha conversación 
formal na que participa, no ámbito 
académico ou ocupacional, información 
detallada e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especialidade e 
relativos a actividades e procedementos 
cotiáns e menos habituais, sempre que 
poida facer preguntas para comprobar 
que comprendeu o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles.  

          

6. Comprende as ideas principais e 
detalles relevantes dunha presentación, 
charla ou conferencia que verse sobre 
temas do seu interese ou da súa 
especialidade, sempre que o discurso 
estea articulado de maneira clara e en 
lingua estándar.  
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7. Comprende os puntos principais e 
detalles relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión 
relativos a temas de interese persoal ou 
da súa especialidade, cando se articulan 
de forma relativamente lenta e cunha 
pronuncia clara e estándar, e que traten 
temas coñecidos ou do seu interese. 

 
 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS  
1. Fai presentacións ben estruturadas e de 
certa duración sobre un tema académico, 
coa suficiente claridade como para que se 
poida seguir sen dificultade a maior parte 
do tempo e cuxas ideas principais estean 
explicadas cunha razoábel precisión, e 
responde a preguntas complementarias da 
audiencia formuladas con claridade e a 
velocidade normal.  

          

2. Desenvólvese con eficacia en 
transaccións e xestións que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe ou trata coas 
autoridades, así como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas, axencias de 
viaxes, centros de saúde, estudo ou 
traballo, expoñendo os seus razoamentos e 
puntos de vista con claridade e seguindo as 
convencións socioculturais que demanda o 
contexto específico.  

          

3. Participa con eficacia en conversacións 
informais cara a cara ou por teléfono ou 
outros medios técnicos, nas que describe 
con certo detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, esperanzas 
e ambicións, e responde adecuadamente a 
sentimentos como a sorpresa, o interese ou 
a indiferenza; conta historias, así como o 
argumento de libros e películas, indicando 
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as súas reaccións; ofrécese e interésase por 
opinións persoais sobre temas do seu 
interese; fai comprensíbeis as súas 
opinións ou reaccións respecto das 
solucións posíbeis de problemas ou 
cuestións prácticas; expresa con 
amabilidade crenzas, acordos e desacordos, 
e explica e xustifica as súas opinións e 
proxectos.  
4. Toma parte adecuadamente, aínda que ás 
veces teña que pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, en conversacións 
formais, entrevistas e reunións de carácter 
académico ou ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos, tanto 
abstractos coma concretos, de temas 
cotiáns e menos habituais nestes contextos, 
pedindo e dando instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, expoñendo os seus 
puntos de vista con claridade, e 
xustificando con certo detalle e de modo 
coherente as súas opinións, plans e 
suxestións sobre futuras actuacións. 

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
1. Comprende instrucións dunha certa 
extensión e complexidade dentro da súa 
área de interese ou da súa especialidade, 
sempre que poida volver ler as seccións 
difíciles.  

          

2. Entende detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do 
seu interese persoal e académico.  

          

3. Comprende correspondencia persoal 
en calquera soporte, e mensaxes en 
foros e blogs, nos que se transmiten 
información e ideas; pregúntase sobre 
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problemas e explícanse con razoábel 
precisión, e  descríbense de modo claro 
e detallado, experiencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e aspectos, tanto 
abstractos coma concretos, de temas do 
seu interese.  
4. Comprende información relevante en 
correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas, como 
universidades, empresas ou compañías 
de servizos. 

          

5. Comprende o sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes 
en noticias e artigos xornalísticos ben 
estruturados e de certa lonxitude nos 
que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidade ou 
do seu interese e redactados nunha 
variante estándar da lingua.  

          

6. Entende, en manuais, enciclopedias e 
libros de texto, tanto en soporte papel 
coma dixital, información concreta para 
a resolución de tarefas da clase ou 
traballos de investigación relacionados 
con temas da súa especialidade, así 
como información concreta relacionada 
con cuestións prácticas ou con temas do 
seu interese académico ou ocupacional, 
en páxinas webs e outros textos 
informativos oficiais, institucionais, ou 
corporativos. 

          

7. Segue sen dificultade a liña 
argumental de historias de ficción e de 
novelas curtas claramente estruturadas, 
de linguaxe sinxela e directa, nunha 
variedade estándar da lingua, e 
comprende o carácter dos distintos 
personaxes e as súas relacións, cando 
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uns e outras están descritos claramente 
e co suficiente detalle. 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  
1. Completa un cuestionario detallado 
con información persoal, académica ou 
laboral.  

          

2. Escribe, nun formato convencional e 
en calquera soporte, un currículo, 
detallando e ampliando a información 
que considera relevante en relación co 
propósito e destinatario específicos.  

          

3. Toma notas, facendo unha lista dos 
aspectos importantes, durante unha 
conferencia sinxela, e redacta un breve 
resumo coa información esencial, 
sempre que o tema sexa coñecido e o 
discurso se formule dun modo sinxelo e 
se articule con claridade.  

          

4. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera soporte, nos 
que transmite e solicita información 
relevante e opinións sobre aspectos 
persoais, académicos ou ocupacionais, 
respectando as convencións e normas de 
cortesía e de etiqueta.  

          

5. Escribe, nun formato convencional, 
informes breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, ou menos habitual, 
describindo co detalle suficiente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha 
secuencia coherente; explicando os 
motivos de certas accións, e ofrecendo 
opinións e suxestións breves e 
xustificadas sobre o asunto e sobre 
futuras liñas de actuación.  
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6. Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros e blogs nos que 
transmite información e ideas sobre 
temas abstractos e concretos, comproba 
información; pregunta sobre problemas 
e pode explicalos con razoábel 
precisión, e describe, de modo 
detallado, experiencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e unha serie de 
temas concretos relacionados cos seus 
intereses ou a súa especialidade.  

          

7. Escribe, en calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a institucións públicas 
ou privadas e a empresas, nas que dá e 
solicita información relevante, e expresa 
puntos de vista pertinentes sobre a 
situación obxecto da correspondencia, 
no ámbito público, académico ou 
laboral, respectando as convencións 
formais e de cortesía propias deste tipo 
de textos. 

          

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 Procedementos: 

• Observación sistemática do traballo e da participación do alumno na clase. Control do traballo diario: deberes, cadernos ( especialmente 
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nos grupos da ESO) 

• Intercambios orais: Preguntas e respostas en clase, diálogos, coloquios, debates y postas en común. 

• Exercicios específicos que responden ós diversos obxectivos programados nas unidades didácticas, incluindo os do libro de exercicios 

correspondente.. 

• Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados. 

• Probas específicas de avaliación das unidades didácticas. Faranse un mínimo de duas probas por avaliación. A proba das leccións 

estudadas incorporarán o contido lingüístico e funcional practicado na clase e avaliarán as habilidades  de: “reading”, “writing” , “listening” e 

“speaking”. En 2º Bacharelato haberá ademais  probas iguais as do exame de Selectividade. 

• En todos os niveis os alumnos terán que ler un libro de lectura cada trimestre, que será avaliado ben cun examen ou  con exercicios ou 

traballos.  

• Autoavaliación dos alumnos. 

 

 Instrumentos: 

• Caderno do profesor, onde se anotan os resultados apreciados a partires da observación, a análise das tarefas, as intervencións en clase e a 

corrección dos exercicios e do Caderno de clase individual do alumno. 

• Probas orais tanto de expresión como de interacción. 

• Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas actividades de avaliación que se integran no proceso educativo. 

 

 

 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.    
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Avaliación inicial 
Ao principio do curso, e para adecuar o ensino ás características e necesidades 
específicas dos alumnos e alumnas do grupo, a actividade docente iníciase mediante o 
intercambio de coñecementos previos e a posibilidade de realización de probas 
específicas de exploración inicial.  
 
Data prevista de realización 
Nas primeiras semanas do curso, nas datas establecidas pola dirección do centro. 
 
Descrición do tipo de proba: 
Dado que se trata de coñecer o punto de partida (a base) e non de avaliar contidos 
propios do curso, consideramos que non é prioritario un acordo sobre a forma. Hai quen 
prefire facer probas concretas, hai quen prefire empezar directamente co material 
curricular e avaliar sobre a primeira unidade impartida, que adoita ser de repaso e revisión 
da gramática e vocabulario do curso anterior. 
 
Mecanismo para informar ás familias 
A través dos titores,  se se prevé que o alumno vai ter dificultades para seguir de xeito 
adecuado os contidos mínimos do curso actual. 
 
Consecuencias dos resultados da proba 
O importante é que, cando de resultas desta avaliación inicial se detecten problemas, se 
faga traballo de reforzo, individual ou colectivo. Así mesmo, cando se detecte un desfase 
curricular importante, así como hábitos de aula ou de estudo insuficientes, poranse en 
coñecemento do/a titor/a; a tal fin realízanse as reunións de avaliación inicial, con todos 
os profesores de cada grupo. 
Dous obxectivos: prever se este desfase lle pode dificultar a adquisición dos contidos 
mínimos programados para o presente curso, e facilitar que os propios alumnos sexan 
conscientes das posibles lagoas e deficiencias que lles poderían entorpecer a asimilación 
dos novos contidos, e que, polo tanto, teñan boa disposición para facer as actividades de 
reforzo que o seu profesor lles propoña. Ou no caso de que se detecten  alumnos cun 
nivel superior ó dos contidos mínimos, animaráselles a que fagan actividades de 
ampliación. Todo isto fomenta a responsabilidade dos alumnos pola súa propia 
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aprendizaxe. 
 
 

 
Avaliación continua 
 

 

Procedementos que se van a empregar 

Empregaránse os procedementos e os instrumentos establecidos nesta programación 

 

Mínimos esixibles para aprobar a materia 

Aqueles establecidos para cada curso na programación.  
 
Periodicidade das probas  
En cada avaliación faráse 1 proba escrita, como mínimo, dos contidos de gramática e vocabulario do bloque 5, ademais de probas das 
destrezas dos bloques 1, 2, 3 e 4, incluída a proba do libro de lectura, se é o caso. Na terceira avaliación as probas conterán os mínimos 
establecidos na programación para cada curso. 
 
Como se calcula a cualificación de cada avaliación:  
Faráse segundo a porcentaxe rexistrada na táboa seguinte.  
En canto ao libro de lectura, para valoralo o alumno terá que acadar un 5; polo tanto, se obtén menos de 5 nesta proba, non se valorará 
con ningunha porcentaxe. Do mesmo xeito, no apartado da actitude e traballo, só se valorará a porcentaxe a partir de 5. Para aprobar a 
avaliación deberá acadarse a puntuación de 5.  
 
 
ESO e 1º de BACH 
 
 
Porcentaxe Criterios de avaliación. Procedementos e  instrumentos 

de avaliación . 
40% Bloque 5: coñecemento da lingua e consciencia Probas concretas (orais, escritas, 
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plurilingüe e intercultural, e contidos sintáctico 
discursivos . Manexar as regras gramaticais e o 
vocabulario segundo o nivel, e conceptuar os contidos 
gramaticais e léxicos aplicándoos ás novas situacións 
para chegar a unha producción e comprensión oral e 
escrita correctas 
 

traballos, tarefas de casa, 
observación na aula…) 
Proba escrita: preguntas de 
gramática, funciones  e  
vocabulario 

40% Bloque 1: Comprensión de textos orais : 
Comprender a idea principal e as informacións 
específicas de mensaxes orais adaptadas ao nivel 
correspondente 
 
Bloque 2. Produción de textos orais : expresión e 
interacción. 
Producir mensaxes orais adaptadas o nivel 
correspondente, gramaticalmente correctos e cunha 
pronunciación aceptable 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos : 
Comprender a idea principal e as informacións 
específicas de textos escritos adaptados ao 
correspondente nivel 
 
Bloque 4: Produción de textos escritos : Produción 
e interacción. Redactar textos escritos adaptados ao 
correspondente nivel, empregando os elementos que 
aseguran a cohesión e coherencia do texto de xeito 
que éste sexa gramaticalmente aceptable 

Proba escrita: listening 
comprehension (preguntas de 
comprensión xeral, específica e  
vocabulario, observación) 
 
Probas orais (individual, parella ou 
pequeño grupo, observación na 
aula) 
 
 
 
Proba escrita: Reading 
comprehension (preguntas de 
comprensión xeral, específica e 
vocabulario, observación) 
Probas de writing 
 
 

10% Lectura obrigatoria  (unha por trimestre): 
Comprender a liña argumental e as relacións dos 
personaxes de historias de ficción e de novelas 
curtas, nunha variedade estándar e simplificada  da 
lingua 
 

Libro de lectura: Proba concreta 
(preguntas de comprensión xeral, 
específica e vocabulario) ou 
traballos 

10% Actitude e traballo : trae o material, traballo de 
libreta, deberes, traballo de aula, comportamento, 
respeta a profesores e compañeiros,  
 

Observación e rexistro de aula do 
profesor/a .  

 
 
Nota: En 2º e 3º PMAR o traballo e a actitude contarán un 20% 
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2º de BACH 
 
 
Porcentaxe Criterios de avaliación .  Procedementos e instrumentos 

de avaliación . 
40% Bloque 5: coñecemento da lingua e  consciencia 

plurilingüe e intercultural, e contidos sintáctico 
discursivos  . Manexar as regras gramaticais e o 
vocabulario segundo o nivel e conceptuar os contidos 
gramaticais e léxicos aplicándoos ás novas situacións 
para chegar a unha producción e comprensión oral e 
escrita correctas. Fonética. 

Probas concretas (orais, escritas, 
traballos, tarefas de casa, 
observación na aula…) 
Proba escrita: preguntas de 
gramática, funciones  e  
vocabulario 

50%  Bloque 1: Comprensión de textos orais . 10%. 
Comprender a idea principal e as informacións 
específicas de mensaxes orais adaptadas ao nivel 
correspondente. 10% 
 
Bloque 2. Produción de textos orais :10% expresión 
e interacción.  
Producir mensaxes orais adaptadas o nivel 
correspondente, gramaticalmente correctos e cunha 
pronunciación aceptable.  
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos . 10% 
Comprender a idea principal e as informacións 
específicas de textos escritos adaptados ao 
correspondente nivel 
 
 
Bloque 4: Produción de textos escritos : 30% 
Produción e interacción. Redactar textos escritos 
adaptados ao correspondente nivel, empregando os 
elementos que aseguran a cohesión e coherencia do 
texto de xeito que éste sexa gramaticalmente 
aceptable 

Proba escrita: listening 
comprehension (preguntas de 
comprensión xeral, específica e  
vocabulario / observación) 
 
Probas orais (individual, parella ou 
pequeño grupo / observación na 
aula).  
Exposición oral individual (10%) 
 
 
 
 
Proba escrita: Reading 
comprehension (preguntas de 
comprensión xeral, específica e 
vocabulario, observación) 
 
 
Probas de writing  
Probas tipo Selectividade ou 
Reválida  
 

10% Lectura obrigatoria  (no 1º e 2º trimestre): (*) 
Comprender a liña argumental e as relacións dos 
personaxes de historias de ficción e de novelas 
curtas, nunha variedade estándar da lingua. No 3º 
trimestre se engadirá esta porcentaxe á nota de 
comprensión de textos escritos.. 

Proba concreta (preguntas de 
comprensión xeral, específica e 
vocabulario) ou traballos 
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Mecanismos para recuperar unha avaliación non super ada. 
A avaliación é contínua. Os alumnos que non superen algunha avaliación, aprobarana mediante a superación da seguinte avaliación. 
Os alumnos que non superen a terceira avaliación farán unha proba de recuperación. Tratarase dunha proba na que se avaliarán os 
bloques: comprensión oral, gramática e vocabulario, comprensión escrita, e expresión escrita. Ditas probas serán homoxéneas, iguais 
para os diferentes grupos do mesmo nivel, e serán elaboradas conxuntamente polo Departamento. 
 
Alumnos que deberán presentarse ás probas de recupe ración  a final do curso . 
Aqueles alumnos que non superasen as probas da terceira avaliación. 
 

 
Cualificación final  

 
Como se calcula a cualificación final.  
A nota final será a da terceira avaliación. No caso do alumnado que teña que facer a proba de recuperación, esta contará o 70 % da 
cualificación final; o 30 % restante comprenderá, como nas outras avaliacións, a nota acadada na terceira avaliación de expresión oral 
(10 %), actitude (10 %), e libro de lectura (10 %), agás en 2º de Bacharelato. 

 
 
 
Avaliación extraordinaria de Setembro: 
 

Na ESO e 1º BACH, a proba incluirá os bloques 3 (comprensión lectora) e 4 (expresión escrita) (50%) e 5 (gramática e vocabulario) 
(50%), sen incluir os libros de lectura. Tampouco haberá probas de comprensión e de expresión oral.  
Os mínimos establecidos na programación para cada nivel serán o referente para o deseño dos exercicios da proba de Setembro.  
A proba de gramática e vocabulario constará de exercicios con varios apartados.  
A proba de comprensión lectora consistirá nun texto acompañado de preguntas.  
A proba de expresión escrita consistirá na elaboración dunha redacción sobre un tema dado. 
A cualificación final obteráse sumando a puntuación de cada unha das preguntas ou cuestións formuladas. 
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En 2º BACH, a proba será como as da ABAU. Non incluirá nin proba de expresión oral nin dos libros de lectura.  
 
A cualificación final obteráse sumando a puntuación de cada unha das preguntas ou cuestións formuladas. 
 
Recuperación e avaliación de pendentes: 
 
Os mínimos esixibles para a superación das materias pendentes serán os sinalados na programación para cada curso, excepto os 
bloques de expresión e comprensión oral,  
O programa de reforzo para a recuperación consistirá no seguimento especial do seu progreso na aula no curso actual, realizando cada 
trimestre os exercicios correspondentes do workbook do libro de texto do curso anterior, que os alumnos entregarán ao seu profesor 
para a súa corrección. Este aclarará as dúbidas que xurdan no proceso de realización dos ditos exercicios. Haberá 3 parciais ao longo 
do curso das unidades revisadas en cada trimestre, nas datas sinaladas no apartado seguinte. A realización dos exercicios contará tres 
puntos adicionais aos alumnos que os entreguen antes da realización do examen. Aos alumnos que non aporten os exercicicos, 
puntuaráselles sobre 10 a proba escrita. O obxectivo é premiar o esforzo e o traballo regular dos alumnos pendentes. É dicir, se un 
alumno non fai os exercicios, a nota do exame será o único que se terá en conta. 
Haberá un exame extraordinario en maio (fixado pola xefatura de estudos) dos contidos mínimos dos trimestres non superados do curso 
pendente. 
A nota final será a resultante de facer a media das tres avaliacións, ou das correspondentes partes do exame extraordinario. 
 
Programa de reforzo e atención ó alumnado con materias non superadas de cursos anteriores:  

Exames parciais  

1º 27 de novembro  

2º 23 de febreiro  

3º 19 de abril 

Aula: laboratorio idiomas 3ª planta, de 17 a 18.30 h.  
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Materia pendente: Inglés 1º ESO 

Facer os exercicios correspondentes do Workbook PULSE 1,  
que serán  correxidos polo seu profesor. 
1er parcial: unidades 1-3 Pulse 1 –  
2º parcial: unidades 4-6  Pulse 1 -   
3er parcial: unidades 7-9 Pulse 1 -  
 
 

Materia pendente: Inglés 2º ESO 

Facer os exercicios correspondentes do Workbook Energy 2 ,  
que serán  correxidos polo seu profesor. 
1er parcial: unidades 1-3 Pulse 2 -  
2º parcial: unidades 4-6  Pulse 2 -   
3er parcial: unidades 7-9 Pulse 2 - 
 

Materia pendente: Inglés 3º ESO 

Facer os exercicios correspondentes do Workbook English Plus 3 ,  
que serán  correxidos polo seu profesor. 
1er parcial: unidades 1-3 Way to English 3º -  
2º parcial: unidades 4-6  Way to English 3º  -   
3er parcial: unidades 7-9 Way to English 3º  -  
 

Materia pendente: Inglés 1º BACH 

Facer os exercicios correspondentes do Workbook New File Intermediate ,  
que serán  correxidos polo seu profesor. 
1er parcial: unidades 1-3 File Int - 17 Novembro 17.45 
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2º parcial: unidades 4-6  File Int  -  23 Febreiro 17.45 
3er parcial: unidades 7-9 File Int  - 20 Abril as 17.45 
 

     Os alumnos, tanto de ESO como de Bacharelato, poderán realizar un exame no mes MAIO dos parciais non superados 

 
 
Os alumnos serán informados destes criterios de cualificación polos seus profesores a principios de curso. Os contidos mínimos e os 
criterios de avaliación e cualificación serán publicados na páxina web do instituto. 
 
 

 
 
 

Avaliación dos procesos de ensino e a práctica docente 

Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino ea súa propia práctica docente, para o que incluímos a 
continuación unha plantilla cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 

INDICADORES DE LOGRO ELEMENTOS A 
AVALIAR 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 
Resultado 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da 
aula. 

Adecúase parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase completamente 
ó contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas 
de mellora tralos resultados 
académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas 
de mellora a adoptar tralos 
resultados académicos 
obtidos. 

Adoptáronse medidas de 
mellora segundo os 
resultados académicos 
obtidos. 

 

Medidas de atención á 
diversidade. 

Non se adoptaron medidas 
de atención á diversidade 
adecuadas. 

Identificáronse as medidas 
de atención á diversidade 
a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade 
adecuadas. 
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INDICADORES DE LOGRO ELEMENTOS A 
AVALIAR 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 
Resultado 

Avaliación inicial Non fago unha proba inicial 
para coñecer a diversidade 
que pode haber na aula 

Fago unha proba inicial 
pero non a teño en conta á 
hora de programas as 
actividades 

Fago unha proba inicial e 
teño en conta a 
diversidade á hora de 
programar as actividades 

 

Actividades de atención á 
diversidade 

Nunca propoño exercicios de 
niveis diferentes para dar 
resposta a diversidade 

As veces propoño  
exercicios de niveis  
diferentes para dar 
resposta a diversidade 

Con frecuencia propoño 
exercicios de niveis 
diferentes para atender a 
diversidade 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos 
temas transversais na 
materia. 

Traballáronse a maioría 
dos temas transversais na 
materia. 

Traballáronse tódolos 
temas transversais na 
materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un 
programa de recuperación 
para os alumnos pendentes. 

Iniciouse o programa de 
recuperación para os 
alumnos pendentes. 

Estableceuse un 
programa de 
recuperación eficaz para 
os alumnos pendentes. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os 
obxectivos da materia 
establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os 
obxectivos da materia 
establecidos para este 
curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a 
maioría das competencias 
clave relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse parte 
das competencias clave 
relacionadas coa materia. 

Logrouse o 
desenvolvemento das 
Competencias clave 
relacionadas con esta 
materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 
práctica docente. 

Non se deseñaron programas 
de mellora para a práctica 
docente. 

Identificáronse os puntos 
para deseñar un programa 
de mellora para a práctica 
docente. 

Deseñáronse programas 
de mellora para a práctica 
docente. 

 

Fomento da participación na 
aula 

As actividades non fomentan 
a participación dos alumnos 

As actividades fomentan 
as veces a participación 
dos alumnos 

As actividades fomentan 
moitas veces a 
participación dos 
alumnos 
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INDICADORES DE LOGRO ELEMENTOS A 
AVALIAR 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 
Resultado 

Materiais e recursos 
didácticos 

Os materiais e recursos 
didácticos non foron os 
adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron 
parcialmente adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron 
completamente 
adecuados. 

 

Uso  das novas tecnoloxías  Non se usan casi nunca as 
novas tecnoloxías nin 
materiais  audiovisuais na 
aula 

As veces se usan as novas 
tecnoloxías ou materiais 
audiovisuais na aula 

As novas tecnoloxías e 
materiais audiovisuais se 
usan con moita 
frecuencia na aula 

 

Distribución de espazos e 
tempos 

A distribución dos espazos e 
tempos non foi adecuada ós 
métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos 
espazos e tempos foi 
parcialmente adecuada ós 
métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos 
espazos e os tempos foi 
adecuada ós métodos 
didácticos e pedagóxicos 
utilizados. 

 

Métodos didácticos e 
pedagóxicos 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados non 
contribuíron á mellora do 
clima da aula e do centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados 
contribuíron parcialmente 
á mellora do clima na aula 
e do centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados 
contribuíron á mellora do 
clima da aula. 

 

Resultados da avaliación Os resultados da avaliación 
nesta materia non foron 
satisfactorios. 

Os resultados da 
avaliación nesta materia 
foron moderados. 

Os resultados da 
avaliación nesta materia 
foron satisfactorios. 

 

 
METODOLOXÍA  DIDÁCTICA  

a) Consideracións xerais 

A entrada en vigor da LOMCE potencia o cambio de enfoque do ensino de línguas estranxeiras. Tal como se articula no novo currículo, o ensino-

aprendizaxe das distintas abilidades (bloques 1 a 4) adquire relevancia por riba dos contidos teóricos da língua. Por iso, mais que nunca, a metodoloxía 

ten que ser ACTIVA E COMUNICATIVA. Comunicativa na medida que predominará o USO efectivo da língua inglesa por parte do alumnado para 

realizar actividades de comunicación (listening, speaking, reading, writing), e activa na medida que o alumnado ten que ser o protagonista do seu 

aprendizaxe . Asimesmo se fomentará o uso da língua inglesa en todo momento dentro da aula. Dito doutro xeito, o alumnado aprenderá inglés 
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escoitando, falando, lendo e escribindo, e a aprendizaxe de conceptos memorísticos ou teóricos (vocabulario e gramática) servirá como base para 

seguir mellorando no uso das distintas abilidades e estará integrado nelas . 

 

Por outra banda, a incursión das tecnoloxías no ensino do inglés é xa imparable. Este departamento apoia o uso das TIC na aula, a pesar da falta de 

mantemento, e que conleva moito esforzo e vontade por parte do profesorado. Como parte da metodoloxía de traballo, é xá cotián o uso de distintos 

medios como o libro dixital (que este curso se introduce en tódolos niveis), así como a conexión a internet na aula, con canón de proxección e encerado 

dixital, que permite facer uso inmediato de recursos tales como diccionarios online, páxinas de práctica de vocabulario e contidos gramaticais, 

proxección de documentos, fotografias e vídeos didácticos de distinta índole, etc. O uso de todos estes recursos é especialmente útil para facer 

actividades que reforcen ou implementen os contidos presentados polos libros de texto, ou incluso para presentar ás alumnas e alumnos material 

audiovisual de rigurosa actualidade e que conecte cós seus intereses. Asemade, se poden utilizar para amosar ó alumnado recursos enliña cós que poder 

traballar sós na casa, fomentando así competencias tales como a autonomía na aprendizaxe e a capacidade de aprender a aprender. 

Asimesmo o libro de texto utilizado non só proporciona ó profesor o libro dixital para traballar na aula, senon que fomenta a competencia dixital de 

distintos xeitos. Por exemplo facer buscas de información en internet, utilizar paquetes de software e ferramentas online para a produción de Proxectos 

Colaborativos. Proporciona o alumnado cunha páxina web do alumno (Student Website) que contén práctica adicional e recursos interactivos, etc. 

Partindo das situacións diversas da comunicación en inglés, o obxectivo principal é desenvolver a competencia comunicativa xeral do alumno, a súa 
expresión e comprensión oral e escrita. Com xa dixemos, utilizaremos para eses obxectivos unha metodoloxía comunicativa e unha aprendizaxe 
activa. Na presentación gramatical, por exemplo, pedimos os alumnos que analicen exemplos e táboas, e os anímamos a formular regras de formación.  
Esta metodoloxía indutiva consegue que os alumnos se impliquen na aprendizaxe.  
Realizaránse frecuentes actividades de pair work e actividades en grupo, moi útiles para maximizar o tempo de práctica oral así como a cooperación 
entre os alumnos de diferentes niveis. Proporcionaránse aos alumnos ferramentas para expresarse oralmente e por escrito sobre temas interesantes e 
motivadores. 
Fomentaráse a autoaprendizaxe e a autocorreción facendo que os alumnos se convirtan en estudiantes independientes. 
Tamén é obxectivo desenvolver a súa capacidade para comprender e valorar reflexivamente outras culturas e maneiras de pensar distintas das súas. Así 
pues, trasladaránse aos alumnos aspectos da cultura británica e propiciarase unha comparación coa propia cultura. Utilizaránse materiais auténticos con 
actividades motivadoras . Trataránse con frecuencia aspectos socioculturais e  temas transversais. 
A atención á  diversidade  realizarase mediante actividades de reforzo e de ampliación. 
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b) Enfoque  metodolóxico das distintas habilidades en ESO e BACH 
 
Comprensión escrita 
O texto central de cada unidade vai seguido de varios exercicios de comprensión. Normalmente, o primeiro deles permitiralle ao alumno captar o 
significado xeral do texto a través do skimming. Os seguintes obrigaráno a ler con maior detemento e responder a preguntas.  
 
Comprensión oral 
O traballo de listening desenvólvese xeralmente en tres fases. Primeiro se realizan actividades preliminares e de preparación, seguidas dun primeiro 
exercicio deseñado para captar o contido principal do texto. O segundo exercicio está xeralmente dedicado á procura de información específica. 
 
Expresión oral 
Os libros de texto ofrecen numerosas oportunidades para a práctica de expresión oral mediante actividades controladas que lle ofrecen un amplo apoio 
ao alumno. Moitas veces engaden expresións útiles para utilizar en contextos comunicativos. Normalmente utilizamos un  diálogo seguido de 
exercicios de práctica controlada no que os alumnos repiten o diálogo. Tamén se propoñen actividades máis abertas nas que os alumnos constrúen 
diálogos a partir do modelo.  
 
Expresión escrita 
Practicamos á escritura guiada dunha variedade de diferentes tipos de textos, como cartas, artigos e informes. A axuda que  ofrecen os libros de texto 
seleccionados garante que ata os alumnos de nivel máis baixo sexan capaces de crear un texto aceptable. 
A actividade adoita comezar cun modelo estruturado cuyos  elementos practícanse antes de pasar á guía de escritura, que prepara os alumnos para a 
tarefa de redacción. Eles non adoitan saber qué escribir, e por iso proporcionamos preguntas e instrucións que lles axudarán a planificar o texto, 
mostrarálles o modo de organizar as súas notas en parágrafos, e tamén cómo iniciar cada parágrafo. Ao final, anímaselles a crear o seu propio texto 
escrito. 
Contidos gramaticais 
As estruturas preséntanse normalmente nun texto escrito ou gravado de tal xeito que os alumnos se familiarizan co seu significado antes de utilizalas 
eles mesmos. Na sección de gramática pídeselles que analicen exemplos e táboas, e anímaselles a formular regras de formación.  
As presentacións gramaticais van seguidas de actividades de práctica graduada baseadas nun tema, o cal fai necesario que os alumnos entendan o uso e 
o significado das estruturas, e non só a forma. Algunhas actividades son de tipo controlado, e outras algo máis libres. Ademais, os alumnos teñen a 
oportunidade de utilizar as estruturas novas de modo máis produtivo, personalizado e creativo 
 
c) Metodoloxía en BACHARELATO 
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Temos como obxectivo desenvolver a competencia comunicativa dos alumnos, garantindo que estes asimilen e utilicen correctamente as regras 
gramaticales da lingua inglesa e adquiran e amplíen o vocabulario necesario para comunicarse. Ese principio xeral se desglosa nos seguintes 
obxectivos específicos: 
 
- Transmitir aos alumnos un vocabulario útil e necesario para comunicarse en inglés. Para iso, en cada unidade preséntase, practica e recicla 
vocabulario relativo a un tema determinado. 
 
- Axudar aos alumnos a comprender a gramática inglesa e utilizar a lingua de forma correcta, sobre a base de explicacións claras e unha práctica 
progresiva que vai de conceptos sinxelos a outros máis complexos. 
 
- Trasladar aos alumnos aspectos da cultura británica e propiciar unha comparación coa súa propia cultura a través dos textos do método 
- Plasmar o mundo real máis aló do aula coa axuda de textos e seccións informativas, dentro das unidades. Se fomentan a expresión das ideas e puntos 
de vista persoais do alumno para crear unha comunicación real. 
 
- Proporcionar aos alumnos ferramentas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, achega de temas que lles resultarán interesantes e 
motivadores. Ofréceselles, non só a práctica necesaria, senón tamén axuda para preparar tanto textos orais como escritos. No Bacharelato profundízase 
no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que o alumno poida enfrontarse con éxito a situacións reais de comunicación.  
 
- Dar aos alumnos a oportunidade de reciclar e repasar o vocabulario e as estruturas que van aprendendo nos apartados de repaso. Tentamos espertar 
nos alumnos a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle 
conveñan, e a importancia de a utilización de estratexias diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso cada vez máis autónomo de 
dicionarios, recursos bibliográficos, informáticos e dixitais.  
 
- Permitir aos alumnos evaluar o seu propio progreso utilizando os diferentes exercicios de auto-avaliación de todas as unidades. 
 
- Facer posible que os alumnos convértanse en mellores estudantes de idiomas, e tamén máis independentes. Anímaselles a utilizar as seccións de 
referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como compoñentes multimedia para practicar en casa. Reflexionando sobre a propia 
aprendizaxe favoreceráse a autonomía e iniciativa persoal así como a toma de decisións racional e criticamente. Así mesmo, lles animamos a pensar e 
usar diferentes estratexias para mellorar o seu inglés, fóra e dentro do centro, por exemplo, acostumándose a ver películas ou series de TV do seu gusto 
en lingua inglesa . 
 
 
En 2º de bacharelato se prestará especial atención a  lectura (skimming, scanning) e escritura, xa que  os alumnos terán  unha proba  de comprensión 
escrita na Selectividade. Polo tanto se lles facilitarán destrezas para comprender un texto e ser quen de escribir con fluidez e corrección. Utilizaranse 
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textos auténticos e exames anteriores de Selectividade e se analizarán manifestacións culturais e aspectos sociolingüísticos. Realizaránse múltiples 
listenings para que teñan práctica suficiente para superar a proba de comprensión oral. 
Desenrolando  a competencia para aprender a aprender, os alumnos identifican cómo aprenden mellor e qué estratexias os fan máis eficaces.. En todas 
as unidades os alumnos desenvolverán destrezas e aprenderán estratexias e habilidades que os farán conscientes do que saben e do que é necesario 
aprender como: a observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a reflexión no traballo, a capacidade de elixir e 
opinar por eles mesmos, a organización e o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución das metas e logros. 
 

 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

  

A nosa programación incorpora e desenvolve o conxunto de elementos transversais recollidos pola LOMCE e polo Decreto 86/2015, de 25 de xuño, 
polo que se establece o currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. Os detalles de cada curso están na correspondente programación, pero a 
continuación damos unhas liñas xerais e amosamos varios exemplos: 

-Como é de esperar, na materia da lingua inglesa se traballan principalmente a comprensión lectora, a expresión oral e escrita en tódalas unidades; pero 
tamén se traballan a comunicación audiovisual e as TIC a través de: 

� O uso dos iPacks ou libros dixitais  para a presentación e revisión do vocabulario, gramática e fonética, visualización das versións animadas das 
cancións, historias e filmes / vídeos e blogs, e participación nos xogos para consolidar os contidos. 

� Os recursos nas webs das diferentes editoriais con práctica interactiva, védeo, material de audio do workbook, etc. 
� A versión dos libros dixitais: Student’s Book e Workbook. 
� O Multi-ROM con ficheiros en Word e PDF do material do Teacher’s Resource Book e os tests, así como arquivos de audio.  
� O DVD. 

-Ademais, ofrecemos oportunidades para desenvolver a destreza dixital en tódolos cursos. Por exemplo, en 3º ESO na unidade 4 se desenvolve o tema 
do mundo online, e os alumnos lerán un artigo sobre os peligos de quedarse atrapado na rede; ademais, escribirán un post nun foro de internet; tamén 
falarán sobre páxinas webs e as wikis. Finalmente, crearán o seu propio sitio web. Na unidade 7 faise  lectura dun blog, e na Unidade 9 unha audición 
dun texto sobre podcasts. 

-Uso da aula de Informática para a utilización dos CD-ROMS que veñen co seu libro de texto e outras actividades prácticas que poden atopar na 
Rede.  

- Proporcionar aos alumnos listas de links a páxinas web onde poden atopar todo tipo de actividades, exercicios, videos, documentais, etc. en  
inglés 

- Información precisa sobre as solucións máis novidosas. En 2º BACH hai unha unidade adicada a Technology, con moitas actividades e 
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información sobre os últimos adelantos.  
- Fomento da utilización das Websites ou sitios web correspondentes os diferentes libros de texto, que proporcionan exercicios adicionais de 

vocabulario, listenings, textos, etc 

-O emprendemento tamén se traballa nas aulas, xa que  os diferentes libros axudan ós alumnos a ter confianza en si mesmos, a tomar a iniciativa para 
realizar diferentes actividades e a poñelas en práctica na vida real. En case todas as unidades, os alumnos teñen moitas actividades en parellas ou 
grupos pequenos para practicar diálogos, completar diversas tarefas orais, intercambiar información, comparar as súas respostas, escenificar 
entrevistas, expresar o seu acordo ou desacordo sobre un tema, etc 
 
-Tamén fomentamos a educación cívica e constitucional en cada unha das unidades, xa que se aprende sobre un tema nun contexto social e histórico e 
se fomenta o sentido da responsabilidade ética e o espírito comunitario. En 3º ESO, por exemplo, os alumnos entrevistan a un compañeiro coa axuda 
dun cuestionario ou unha lista de preguntas, e nas Unidades 3 e 7: introdúcese aos alumnos en temas de interese global tales como a contaminación ou 
o medio ambiente. En 4º ESO hai unha sección ó final do libro con actividades relacionadas coa educación cívica e ética. 
 

  - Se traballa a convivencia entre culturas e a tolerancia indirectamente: a través das personaxes do libro, que teñen distintas orixes e pertencen a 

distintos ámbitos culturais. A través das múltiples veces en que o alumnado ten que expresar os seus gustos pos distintas cousas. Respectamos e 

valoramos a opinión de todos. 

 

-Se traballa a igualdade de xénero indirectamente a través dos oficios das personaxes do libro; por exemplo hai un home bailarín e unha muller piloto 

de carreras 

 
-Se traballan os hábitos de vida saudable sempre que se presentan actividades deportivas; ademáis as personaxes do libro levan un estilo de vida 
saudable, non fuman...; tamén a través das actividades de lecer que se presentan.  Mellora dos hábitos alimentares do alumnado. Hai moitas unidades 
adicadas a isto en tódolos cursos. Por exemplo en 2º ESO os Fast Food Facts, na unidade 3, que os fai reflexionar sobre a comida rápida. Ou en 1º 
BACH se fan cuestionarios para averiguar si os alumnos teñen unha dieta sá, na unidade 1. 
 
- Fomento da educación para o desenvolvemento, a solidariedade e a loita contra a pobreza. Por exemplo, en 4º ESO na unidade 7 A perfect world 
trátanse as desigualdades no mundo; na 5 se trata o tema da moda no ética e o traballo infantil. 
 
- Formación do alumnado na cultura da sustentabilidade e dos valores da paisaxe máis próxima. Tanto na ESO como en BACH abundas as unidades 
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relacionadas con isto. Por exemplo, en 2º BACH a unidade 2 Going Green inclúe un texto sobre a contaminación nos océanos, e a expresión da opinión 
persoal dos alumnos sobre o tema. 
 
- Coñecemento do clima da escola e dos seus arredores. Por exemplo, en 3º ESO na unidade 6, se trata School life e os alumnos debaten sobre a vida 
escolar. 
 
- Fomento da recollida selectiva de residuos. Por exemplo, en 3º ESO se estudia na unidade 3 o que fai unha No Impact Family para ter exemplos de 
cómo facer o mínimo impacto no medio ambiente coas nosas decisións. 
 
- Mellora das pautas do consumo responsable do alumnado. Por exemplo, o Consumer Quiz da unidade 3 de 3º ESO. Proxectamos tamén en varios 
cursos o documental The Story of Stuff (A Historia das cousas) 
 
- Asesoramento, formación e información en temas de autoestima, convivencia nas aulas, nas redes sociais e nos espazos de lecer.  
 
- Fomento do diálogo e da argumentación razoada con ferramentas para chegar ao consenso. Facemos frecuentemente prácticas de traballo por 
parellas ou en grupo, nos que teñen que ceder a quenda de palabra e chegar a un consenso. 
 

− Fomentar que os escolares se comprometan como voluntarios/as cunha ONG. 
−  

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR  
 
-Practicar a lectura extensiva. Incluimos na programación a lectura de tres libros adecuados ao seu nivel. 
 
- Elaboración de fichas de comprensión lectora   (Title /author / kind/ Characters / Plot / Opinion) 
e vocabulario dos libros de lectura, das que damos unha lista mais abaixo 
 
- Elaboración de actividades de comprensión de diversos tipos de textos, en distintos formatos e con distinta metodoloxía. 
 
- Elaboración de actividades que faciliten a expresión oral e escrita. 
 
-Utilización da biblioteca do departamento e do centro, nos casos en que os alumnos escollen os seus libros de lectura. 
 
 
LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA 
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1º ESO  
LOST IN THE JUNGLE (Burlington) 
GONE! (Cambridge Discovery Readers) 
THE ADVENTURES OF CAPTAIN CROSSBONES (Burlington) 
 
2º ESO 
FOOTSTEPS (Burlington) 
LOST IN NEW YORK (Penguiin Readers) 
A LITTLE TROUBLE IN DUBLIN (Cambridge Discovery Readers) 
 
3º ESO 
THE PICTURE OF DORIAN GRAY (Burlington) 
DANGER AT SHARK ROCK  (Burlington) 
THE MYSTERY OF THE STRANGE ARTIFACT  
 
4º ESO 
A PICTURE TO REMEMBER ( Cambridge Discovery Readers) 
A LITTLE TROUBLE IN THE YORKSHIRE DALES (Cambridge Discovery Readers) 
GRAIGEN CASTLE MYSTERY (Richmond) 
 
1º BACHARELATO 
THE RING (Penguin Readers) 
MEET ME IN ISTANBUL (Macmillan) 
HOW I MET MYSELF (Cambridge) 
 
2º BACHARELATO 
THE STREET LAWYER (Penguin)  
MY LEFT FOOT (Burlington) 
     
     Lerase un libro por trimestre, excepto en segundo de bacharelato, que leerán dous. Na biblioteca hai coleccións de distintos niveis que se lle 

facilitarán ós alumnos que teñen problemas para comprender  os libros dispostos en cada nivel. Para facer un mellor uso dos exemplares da 
biblioteca, cada profesor porá o libro de lectura nun trimestre distinto. En ocasións, por exemplo, en 2º idioma,   os profesores  permiten que eles 
elixan unha lectura do seu gosto e axeitada ó seu nivel, o que aumenta a motivación dos alumnos pola lectura, xa que  poden escoller os temas que 
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mais lles agraden. . 
  

 
ATENCIÓN A DIVERSIDADE  

 CRITERIOS E PROCEDEMENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR AS ADAPTACIÓNS CURRICULARES APROPIADAS PARA OS 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

-Alumnos con pequenos problemas de aprendizaxe e/ou conduta: 

As adaptacións centraranse en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2.Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5.Aumentar a atención orientadora 

-Alumnos con dificultades graves de aprendizaxe: 

Priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a dificultade de lograr un progreso suficiente en contidos 
conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou de material considerados como tales. Estas adaptacións serán significativas (supoñerán 
eliminación de contidos, obxectivos e os conseguintes criterios de avaliación referidos a aprendizaxes que poden considerarse básicas ou nucleares).  

EXEMPLO DE ACI:  

ACI para un alumno de 1º ESO que presentou un alto grado de absentismo, acompañado da resultante falta de traballo nos moitos días de ausencia. Cómpre 
conseguir que o alumno asista a clase con regularidade, e que o centro e a Administración Educativa tomen as medidas oportunas a tal fin. De non ser así  a  ACI non 
acadará o obxectivo que pretende.  
Segundo o seu expediente académico o alumno ten superados os obxectivos de Lingua Inglesa de 4ºEP (5ºEP non consta no XADE), pero non superou os obxectivos 
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de 6ºEP na materia. Por iso esta ACI, ainda que pretende que o alumno acade os obxectivos de 1ºESO, tomará como punto de partida os contidos, criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe que a lexislación vixente (LOMCE) fixa para 6ºEP.  
Asemade, e de resultas de analizar o seu expediente académico, o rendemento do alumno nas linguas da súa contorna (LC e LG), é de coito baixo. Isto suxire moitas 
veces dificultades na comprension de conceptos básicos do funcionamiento das linguas en xeral (morfoloxía, gramática...), e da lingua materna en particular, o que 
dificulta a aprendizaxe dunha lingua estranxeira. A estas idades é habitual que o alumno aprenda a lingua estranxeira por comparación coa propia. A mellora dunha 
está supeditada á mellora na outra. 
 
OBXECTIVOS : O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia, no seu Artigo 10, establece os obxectivos  de toda a etapa, á consecución dos cales ten que contribuir a presente ACI, e son: 
Aqueles obxectivos ós que a materia de Lingua Inglesa, a través da presente ACI, contribúe de xeito máis directo, son: 
 
a) 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. 

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

c) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

d) 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. 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  
 
No artigo 5 do DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e no artigo 3 
do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia se establecen as competencias clave do currículo, que son as mesmas nas duas etapas educativas, das cales  traballaránse todas, pero especialmente as 
seguintes: 
 
 - 1º. Comunicación lingüística (CCL). 

 - 2º  Aprender a aprender (CAA) 

- 3º  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE : 
O punto de partida serán os contidos,criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe de 6ºEP, e que están recollidos no decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo 
que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Hai que sinalar que moitos deles coinciden de xeito igual ou similar con 
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aqueles establecidos para o nivel de 1ºESO, especialmente no referido ós criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. As diferencias máis significativas entre 
as duas táboas danse entre o bloque 5 (coñecemento da lingua) en EP e a táboa de contidos sintáctico-discursivos de 1ºESO, no que se lista un maior número de 
items de aprendizaxe. A reducción no número destes items nalguns casos, ou o grao de profundidade na aprendizaxe noutros, non debería dificultar a consecución 
dos obxectivos da etapa. 
(Pódense ver os estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación na ACI completa) 
 
CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS 
O feito de que a ACI se desenvolva dentro da aula, sen profesorado de apoio e mentres de leva a cabo a programación habitual co resto dos alumnos (xa en por sí 
complicado), presenta dificultades obvias para levala a cabo con éxito.  
É por iso, que o plantexamento da presente ACI consista, en resumo, en intentar que o alumno siga basicamente o curso cos compañeiros, pero reducindo os contidos 
que o alumno debe aprender, e facendo un seguimento máis individualizado, diario e constante da sua tarefa dentro da aula, reforzando _cando se detecte unha 
carencia_ os seus coñecementos previos (a base) ou aportando práctica extra (normalmente máis mecánica) das estructuras ou vocabulario en cuestión; tamén o 
desenvolvemento da presente ACI debe ter como obxectivo cambiar a consciencia que o propio alumno ten da sua capacidade para aprender e saber a materia, 
utilizando sempre que sexa posible o reforzo positivo, e traballar diariamente co alumno os hábitos de estudo, iniciativa e autonomía persoal na procura da mellora 
da sua autoestima, como elementos necesarios todos eles para o éxito  da presente ACI e o éxito escolar futuro. 
A dificultade de traballar simultaneamente con dous métodos (libros de texto) fai recomendable que o alumno traballe co mesmo texto que o resto dos compañeiros, 
pero tendo en conta os seguintes aspectos do currículo: 
O alumno poderá, por tanto, realizar tarefas distintas ó resto de compañeiros, na procura de que supere as súas dificultades.  
É obvio que para poder ofrecer ó alumno esta atención tan individualizada, cómpre que sente preto da mesa do profesor/a, nos postos de diante, e que teña un 
compañeiro/a que o poida reforzar.  
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
Seguindo os criterios de calificación de cursos anteriores, a calificación que o alumno acade cada trimestre se compón de varias partes, as mesmas que para o resto 
do grupo: 
LISTENING (Bloque 1), SPEAKING (Bloque 2), READING (Bloque 3)  Lectura, WRITING (Bloque 4), GRAMÁTICA (Bloque 5), ACTITUDE 
Respecto ás probas concretas (EXAMES), sexan escritas ou orais, o profesor poderá facer as adaptacións que considere oportunas para facelas coincidir co traballo 
feito co alumno na clase.   
No apartado de ACTITUDE, espérase do alumno que asista a clase regularmente e con puntualidade, e que amose unha actitude  activa, partcipativa e de esforzo 
para intentar superar as súas dificultades. 
Pódese valorar eliminar as lecturas obrigatorias desta programación concreta. 
 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE . 

temática variada para conectar cós distintos intereses do alumnado 

actividades de dificultade progresiva 
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actividades mais mecánicas para o alumnado que teña mais dificultade 

actividades seguindo modelos para o alumnado que teña mais dificultade 

o alumnado mais aventaxado terá actividades que admitan mais aportación persoal 

se fomentará a aprendizaxe colaborativa 

cando así se precise, se modificará a ubicación do alumnado dentro da aula para facilitar a supervisión do profesor/a de alumnos com maior dificultade. 

cando así se precise, actividades de reforzo ou medidas especiais como ACIS (hai alumnado repetidor de 1ºESO que comeza o curso cunha adaptacion curricular) 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN e MODIFICACIÓN D A  PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA  

A programación é  revisada  e acordada  polos membros do departamento, introducindo as modificacións necesarias segundo os resultados e 

experiencia do curso anterior, reflectidas na memoria final.. 

O profesorado, na hora de reunión de coordinación do departamento, avaliará o grao de consecución dos obxectivos e  a adecuación dos mesmos as 

características do alumnado.  Os membros do departamento farán  reunións posteriores  a tódalas avaliacións, incluidas as de pendentes, nas que  

compararán e analizarán os resultados académicos, para propoñer as melloras oportunas.  

Recolleránse en acta as posibles adaptacións ou modificacións da programación que se consideren axeitadas nas reunións feitas ao longo do curso. 

Utilizaránse os seguintes indicadores de logro para avaliar a programación: 

 

INDICADORES DE LOGRO  casi 

nada 

pouco bastante moito 

Temos unha distribución coherente de contidos na 

programación 

    

Os profesores distribúen os contidos tendo en conta o acordado     
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cos compañeiros do departamento na programación 

Os criterios de avaliación están claramente definidos na 

programación 

    

Están programados os obxectivos e contidos mínimos de cada 

curso 

    

Damos a coñecer ós alumnos os elementos básicos da 

programación: obxectivos, criterios de avaliación, mínimos 

    

A programación coincide co que facemos en clase     

Adaptamos a programación as necesidades e a dinámica dun 

grupo concreto 

    

Os profesores consultan a programación ao longo do curso 

 

    

Faise un seguimento trimestral de cada asignatura, anotándose 

as desviacións da programación inicial 

    

Nas reunións de departamento ao longo do curso acordamos as 

modificacións necesarias 

    

Analizamos e comparamos os resultados académicos 

trimestrais para ver si hay que facer cambios na programación 

    

Na Memoria Final, o departamento fai unha revisión do curso e 

fanse propostas de mellora. 

    

Se avalía o grao de consecución dos obxectivos da 

programación 
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Asdo: Santiago Rodríguez Sánchez   Asdo: Avelina Rodríguez Gil 
 
 
 
 
 
Asdo: Gloria Lago Cuadrado    Asdo:Camila Núñez David 
 
 
 
 
 
Asdo: Ángel Agulló Sousa                                  Asdo: Noelia Fernández González 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo: Mª Gloria Lago Cuadrado 
(Xefa do departamento) 

 
 
 
 
 

Vigo,  22  Outubro de 2018 
 
 
 
 


