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PRESENTACIÓN DAS UNIDADES DO ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN, LINGUA INGLESA 

Preséntanse a continuación 8 unidades correspondentes á educación 
secundaria de adultos: 4 correspondentes ao módulos 1, e 4 
correspondente ao módulo 3, respectivamente.  

Todas as unidades inclúen actividades para as 8 sesións lectivas que se 
dedican a cada unha delas. Parten dun portfolio no que o alumnado 
reflexiona sobre as competencias aprendidas e remata nun language 
review que debe entenderse como actividades illadas de reforzo e de 
coñecemento da lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes 
lingüísticos e para que o alumnado sexa quen de comprender e producir 
actividades comunicativas.  

O profesorado poderá avaliar o alumnado mediante probas de dominio e 
mediante as actividades de aula. 

Este documento pretende ser unha guía de axuda para o profesorado. 

CONTEXTO 

O Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas: Aprendizaxe, 
Ensinanza, Avaliación é o documento de referencia da ensinanza das linguas. 
Este documento insiste nun enfoque comunicativo da aprendizaxe, mediante o 
uso e a acción, e a través dun currículo orientado aos procesos. O alumnado é, 
polo tanto, usuario da lingua, como axente social que desenvolve accións ou 
tarefas concretas, mediante actividades comunicativas lingüísticas. 
 
Parello a este enfoque de acción, o Marco Europeo Común de Referencia 
destaca que hai que potenciar a responsabilidade e a autonomía do alumno na 
construción da súa propia aprendizaxe. Trátase dunha competencia 
estratéxica, que está entrelazada e inserida en todo o currículo da ESA, e, polo 
tanto, presente no desenvolvemento das unidades que se presentan. 
 

ESTRATEXIAS 
 
As estratexias non son directamente avaliables, pero aínda así, é fundamental 
facer comprender o alumnado a importancia de establecelas como base para o 
futuro desenvolvemento da competencia comunicativa para que poida dirixir 
consciente e intencionalmente a súa aprendizaxe. 
 
Os alumnos que empregan de forma apropiada as estratexias de aprendizaxe 
do idioma alcanzan un maior desenvolvemento das habilidades lingüísticas. 
Polo tanto, para poder axudar o alumnado a lograr unha aprendizaxe efectiva, 
hai que animalo a identificar e desenvolver as súas habilidades e 
proporcionarlles o maior número posible de estratexias novas para alcanzar os 
obxectivos propostos. 
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Destácanse a continuación as estratexias que cómpre ter en conta sempre –
tanto por parte do profesorado como do alumnado- para comprender, aprender 
e lembrar a nova información: 
 
1. Estratexias de aprendizaxe. 
 
1.1 Estratexias metacognitivas (as que o alumno usa para organizar e dirixir a 

súa propia aprendizaxe): 
 

• Utilizar o coñecemento da terminoloxía básica da aprendizaxe da lingua 
para levar a cabo tarefas de aprendizaxe.  

• Comprender a finalidade da aprendizaxe lingüística como comunicación, 
así como a dos distintos elementos que interveñen nesa aprendizaxe e 
organizar a súa  presenza para facilitalo.  

• Establecer con claridade e de forma realista os propios obxectivos e 
necesidades tanto a curto como a longo prazo.  

• Organizar adecuadamente o tempo persoal para a aprendizaxe da 
lingua. 

• Recoñecer e entender a función dos distintos tipos de actividades así 
como das diversas funcións do profesor.  

• Comprender o papel dos erros no proceso de aprendizaxe e aprender de 
eles.  

• Utilizar a autoavaliación como elemento de mellora do proceso de 
aprendizaxe. 

• Elaborar un caderno de aprendizaxe con distintas seccións: erros máis 
frecuentes, vocabulario, frases feitas, etc. 

• Desenvolver o estilo de aprendizaxe que mellor se adecúe ás 
características persoais e ás distintas tarefas e contidos lingüísticos.  

• Desenvolver  e utilizar técnicas de estudo e de traballo adecuadas ás 
propias capacidades e ás distintas tarefas e contidos lingüísticos 
obxecto de aprendizaxe.  

• Organizar e usar adecuadamente o material persoal de aprendizaxe.  
• Desenvolver autonomía na aprendizaxe, utilizando os recursos 

dispoñibles, tanto dentro como fóra da aula, e buscando ou creando 
oportunidades para practicar a lingua.  

 
1.2 Estratexias cognitivas (as accións ou pasos que dá o alumnado durante a 
súa aprendizaxe): 

 
• Usar eficazmente materiais de consulta e de autoaprendizaxe 

adecuados ao nivel (dicionarios,  as novas tecnoloxías,  libros de 
consulta, etc.). 

• Tomar notas organizadamente de palabras clave ou conceptos mentres 
se escoita ou se le.  

• Aproveitar adecuadamente a presenza de falantes nativos ou cun  nivel 
de competencia lingüística máis avanzado para aclarar, verificar ou 
corrixir. 

• Empregar o subliñado para resaltar a información importante dun texto.  
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• Facer un resumo mental, oral ou escrito da información obtida mediante 
a audición ou a lectura.  

• Utilizar os distintos sentidos para entender e recordar información, 
utilizando técnicas de memorización e organización adecuadas ao tipo 
de contido lingüístico e/ou ao estilo de aprendizaxe persoal. 

• Organizar e clasificar palabras, terminoloxía ou conceptos segundo os 
seus atributos de significado como, por exemplo, os mapas conceptuais 
ou as táboas de clasificación.  

• Utilizar a linguaxe aprendida a medida que se adquire co fin de asimilala 
adecuadamente.  

• Analizar de forma básica textos, frases e palabras, tratando de 
comprender a súa estrutura e construción, co fin de percibir mellor o 
significado. 

• Aplicar adecuadamente as regras de uso e construción dunha lingua. 
• Superar problemas ou limitacións para a comprensión ou produción con 

coñecementos lingüísticos e non lingüísticos previos ao alcance do 
falante.  

• Estudar un fenómeno gramatical con exemplos e contrastalo cos 
exemplos correspondentes nas demais linguas do ámbito. 

 
1.3 Estratexias afectivas ( as relacionadas coas necesidades emocionais do 
alumnado): 

• Tolerar a comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa e 
valorar a importancia do uso de técnicas que o axuden a sentirse 
competente para levar a cabo as tarefas de aprendizaxe e 
comunicativas.  

• Valorar e reforzar a motivación como clave do éxito na aprendizaxe.  
 
1.4 Estratexias sociais  (as que lle proporcionan oportunidades de exposición e 
práctica do idioma obxecto de estudo): 

• Solicitar axuda, correccións, aclaracións ou confirmacións. 
• Desenvolver formas de ocio conectadas coa aprendizaxe da lingua. 
• Saber traballar en equipo considerando os compañeiros como outra 

fonte máis de aprendizaxe.  
 
2.Estratexias de expresión 
 
2.1. Planificación: Nun primeiro momento ou fase débense potenciar as 
seguintes estratexias de preparación para que o alumnado prepare coidadosa 
e conscientemente o seu discurso: 

• Determinar os requirimentos da tarefa de avaliar os propios 
coñecementos e recursos lingüísticos para o seu desenvolvemento. 

• Planificar a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas 
principias e a súa estrutura básica (ex: escribir un resumo, etc.) 

• Ensaiar o texto oral ou escrito (ex: gravarse, repetir termos en voz alta, 
empregar regras mnemotécnicas, subliñar, etc.) 

• Adecuar de forma básica o texto (oral ou escrito) ao destinatario, 
contexto e rexistro. 
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• Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos do 
nivel (ex: obter axuda cando se trata dunha carencia, a busca nun 
dicionario ou gramática…) 

• Reaxustar a tarefa: emprender unha tarefa máis sinxela se é necesario 
ou emprender unha tarefa máis complicada se un se ve capacitado. 

• Reaxustar a mensaxe: modificar o contido do discurso propio para 
adecuarse aos medios lingüísticos dispoñibles. 

 
2.2. Execución: Nun segundo momento o alumnado debe empregar as 
seguintes estratexias: 

• Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos (usar sinónimos,  parafrasear, usar a lingua materna, etc.)  
ou paralingüísticos (referirse ao obxecto sinalándoo co dedo, usar a 
linguaxe corporal, usar sons extralingüísticos, etc.) 

• Expresar a mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoo de forma 
básica pero adecuada e axustándose aos modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto. 

• Aproveitar os coñecementos previos (ex: utilizar a linguaxe da que o 
alumnado se sinte moi seguro…) 

• Evitar o uso de palabras ou estruturas das que non se sinte seguro. 
• Probar novas expresións e, en xeral, ser quen de adoptar certos riscos 

sen bloquear a comunicación 
• Enfrontarse de forma elemental a interrupcións da comunicación por 

medio de técnicas tales como gañar tempo, cambiar de tema, etc. 
 

2.3 Seguimento, avaliación e corrección: por último, o alumnado debe 
empregar as seguintes estratexias para valorar os seus éxitos e realizar a 
autocorrección: 

• Valorar se se conseguiron ou non os obxectivos propostos.  
• Consultar as posibles dúbidas e corrixir os erros. 
• Avaliar a calidade dos resultados finais. 
• Valorar  o esforzo e a produción efectiva para elevar a autoestima. 

 
3. Estratexias de comprensión 
 
3.1. Planificación:  

• Determinar os requirimentos da tarefa e avaliar os propios 
coñecementos e recursos lingüísticos para o seu desenvolvemento. 

• Identificar o tipo de texto adaptando a súa comprensión a esa tipoloxía. 
• Decidir por adiantado prestar especial atención a distintos aspectos do 

texto oral ou escrito (ex: comprender o sentido xeral, buscar información 
específica…) 

• Predicir e facer hipóteses do contido do texto, baseándose nos seus 
coñecementos do tema e no contexto. 

• Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou contidos 
referidos á area temática. 

 
3.2. Execución: 

• Identificar o contexto e os coñecementos adecuados a ese contexto. 
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• Establecer expectativas ou facer hipóteses respecto  á organización e ao 
contido do texto. 

• Deducir e inferir do contexto o significado probable das palabras ou 
frases que descoñece. 

• Distinguir de forma elemental entre ideas principias e secundarias dun 
texto. 

• Empregar ferramentas como o subliñado ou a toma de notas para lograr 
unha mellor comprensión do contido e da estrutura do texto. 

 
3.3 Seguimento, avaliación e corrección: 

• Tratar de recordar as novas palabras ou estruturas aprendidas. 
• Valorar especialmente o esforzo e a produción efectiva para elevar a 

autoestima. 
• Reformular as hipóteses e comprensión alcanzada a partir da 

comprensión de novos elementos ou da comprensión global. 
• Consultar as posibles dúbidas. 

 
4. Estratexias de mediación: 
 
As actividades de mediación relevantes para este nivel son: 

• Tradución informal de frases ou textos moi curtos, falados ou escritos, 
con fins comunicativos ou de aprendizaxe. 

• Resumir a idea ou ideas principias dun texto escrito breve. 
 
Os textos que deberán utilizarse para as actividades de mediación neste nivel 
deben adecuarse ás características enunciadas na definición e nos obxectivos 
da ESA.  
4.1 Planificación: 

• Comprender o significado e a estrutura básica do texto (oral ou escrito) 
que serve de base á mediación  

• Utilizar ferramentas como o subliñado para lograr unha mellor 
comprensión do contido e da estrutura do texto. 

• Resumir a idea ou ideas principias dun texto escrito breve. 
• Considerar as necesidades do interlocutor. 
• Seleccionar a unidade de interpretación. 
• Desenvolver os coñecementos previos e dentro do ámbito de 

comunicación. 
 
4.2 Execución: 

• Localizar e usar adecuadamente os recursos necesarios (uso dun 
dicionario, páxinas webs, etc.) para a realización da actividade. 

• Utilizar os coñecementos e estratexias da lingua materna e doutras 
linguas coñecidas 

• Salvar obstáculos. 
 
4.3 Seguimento, avaliación e corrección: 

• Efectuar, de forma xeral, as repeticións, aclaracións, e correccións 
necesarias para compensar as dificultades, rupturas ou malentendidos 
na comunicación. 
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• Consultar as posibles dúbidas. 
• Valorar se a persoa comunicou ou non o que se desexaba. 
• Valorar especialmente o esforzo e a produción efectiva para elevar a 

autoestima. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Para traballar a gramática 

Deementary Language Practice for Spanish Students, by M. Vince. Macmillan 
Heinemann (gramática). 

English Vocabulary in Use-Elementary, by McCarthy & O’Dell. Cambridge University 
Press (vocabulario). 

Grammar is Great. Student’s Book 1 and Answer Key 1, by Peta L. Nelson. Macmillan 
Heinemann. 

New English File Elementary MultiROM. Oxford University Press (destrezas básicas). 

New English File Elementary, by Oxenden, Latham-Koenig and Seligson. Student’s 
Book and Workbook (with key). Oxford University Press. 

Para traballar a pronunciación 

New Headway Pronunciation Course-Elementary, by Cunningham & Moor. Oxford 
University Press (fonética e pronuncia). 

Para traballar o vocabulario 

Test Your English Vocabulary in Use-Elementary, by McCarthy & O’Dell. Cambridge 
University Press (vocabulario). 

Dicionarios 

Cambridge Klett Pocket (with CD). 

Elemental Inglés-Galego, Galego-Inglés. Edicións Xerais de Galicia. 

Oxford Pocket para estudiantes de inglés. Oxford University Press. 

Pocket Plus. Inglés-Español, Español-Inglés. Longman. 

Dicionarios online 

Dictionary.com 
http://dictionary.reference.com/ 

Spanish Dict.com 
http://spanishdict.com/ 

Merriam Webster’s Dictionary (This is the one with the hens word game) 
http://www.m-w.com/ 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
http://www.oup.com/elt/select?url=/eltnew/catalogue/teachersites/oald7/ 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 
http://dictionary.cambridge.org/ 

American Heritage Dictionary 
http://www.bartleby.com/61/ 

Phrase Finder 
«The meanings and origins of over 1,200 English sayings, phrases and idioms.” 
http://www.phrases.org.uk/ 

Acronym Finder 
“Find out what any acronym, abbreviation, or initialism stands for.” 
http://www.acronymfinder.com/ 
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LIGAZÓNS DE INTERNET 

British Council www.britishcouncil.org 

Many Things www.manythings.org/  A fun study site for ESL students. 

The way we speak www.collectbritain.co.uk/collections/dialects/  A collection of British 
dialects. 

The Linguistic Fun Page www.ojohaven.com/fun/ Lots of interesting links. 

ESL Listening iteslj.org/links/ESL/Listening/ Offers links to different listening sites. 

English Language Listening Lab Online www.elllo.org/ Listening practice. 

The English Listening Lounge www.englishlistening.com/ Listening practice. 

BBC News news.bbc.co.uk/ Excellent news site. 

Guardian Unlimited www.guardian.co.uk/  British online newspaper 

The New York Times  nytimes.com/  Online version of the newspaper 

TIME Magazine www.time.com/time/ 

CBS Sportsline www.cbs.sportsline.com/ For sports fans. 

uComics www.ucomics.com/comics/ Have fun with famous comics in English. 

Adam Rado's English Learning Fun Site www.elfs.com Includes grammar, listening, 
reading, etc. 

Dave's ESL Cafe www.eslcafe.com/ A veteran web site for teachers and learners 

Engrish.com www.engrish.com/ Just for fun! 

Sounds of English www.soundsofenglish.org/ English pronunciation, links, activities & 
exercises 

Cambridge University Press www.cambridge.org// 

Longman ESL:  Support for students www.longman.com/students/index.html Practice 
your English on-line. 

Macmillan English www.macmillanenglish.com/  Macmillan new website includes 
information about M... 

Oxford University Press.  Practice Online! www.oup.com/elt/students/?cc=es Online 
practice for EFL students. 

AskOxford.com www.askoxford.com/ 

Learn English online with English Daily - www.english-daily.com  Learn English online - 
free exercises, idioms, com... 

Sunburst Media. Pronunciation Web Resources 
www.sunburstmedia.com/PronWeb.html#RealAudio 

Fun Things www.yorku.ca/eye/funthing.htm 

Tips for Spanish Students of English www.angelfire.com/fl/espanglishtips/ 

ESL Partyland www.eslpartyland.com/ "The cool way to learn English." 

Professor Meloni's ESL Study Hall  home.gwu.edu/~meloni/eslstudyhall/ 

iLoveLanguages www.ilovelanguages.com/ Your guide to languages on the web. 
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New Okanagan College international.ouc.bc.ca/pronunciation/ Pronunciation practice. 
This site is really worth a visit 

Phonetics Flash Animation Project  www.uiowa.edu/%7Eacadtech/phonetics/#  

Repeat After Us www.repeatafterus.com/contents.php/ "your online library and 
language lab" 

Traducíndote  www.ieschandomonte.edu.es/traducindote/  

Learn English online with Polite English - www.polite-english.com  

Learn English online with Common-Mistakes -www.common-mistakes.net  

English Portal - The Better Way to English  www.english-portal.com 
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