
ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ESA: UNIDADES DIDÁCTICAS DE INGLÉS A DISTANCIA [MÓDULOS 1-4] 

MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 1  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

 Presentación Presentación xeral do curso, incluídos os obxectivos, contidos. Comunicar onde está dispoñible a 
programación para o alumnado (enderezo web, etc.). Proporcionar bibliografía de consulta. 

 A1 Cuestionario O alumnado deberá contestar ás preguntas que se lle fan en galego, sobre a súa experiencia e 
coñecementos como estudante de linguas estranxeiras, en concreto o inglés. Este é un documento 
puramente informativo, que debería servir ao profesor para situarse no contexto do seu alumnado. 

CO A2 Benvida e 
presentacións 

Comeza o curso con conversacións sinxelas presentadas a través dun exercicio de escoita. O alumnado 
debe tapar os diálogos que ten diante para concentrarse unicamente no texto oral. O vocabulario é moi 
básico, pero emprega rexistros formais e informais que os estudantes deberán practicar máis adiante. 

CL A2 textos das 
audicións 

Agora o alumnado debe escoitar de novo os diálogos e lelos ao mesmo tempo. O profesor terá que 
sinalar as frases tales como “Nice to meet you”, etc. recomendando ao alumnado que non as traduza 
literalmente e indicarlle que isto é moi importante cando se aprende un idioma novo. 

VB/PR A3 Abecedario Cómpre presentar o abecedario e practicalo. O alumnado vai escoitar as letras e logo volverá escoitar un 
dos diálogos do exercicio anterior no cal unha muller lle deletrea o seu apelido á persoa que a recibe no 
aeroporto. 
O alumnado deberá escoitar as letras de corrido unha vez, e logo repetilas mentres volven escoitar. 

EO A4 Presentacións do 
alumnado 

O alumnado practica as conversas do exercicio anterior e interactúa presentándose ao resto dos 
compañeiros, primeiro do seu grupo e logo da clase (mingle). 
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GR A4 Exercicios de 
gramática co verbo be 

Os exercicios de gramática referidos ao tema das actividades sobre a forma afirmativa do verbo be 
poderanse facer tanto dentro, como fóra da aula, para o que cómpre facer a revisión pertinente. 

 Quick Review/Warmer Abecedario. Pódense escribir algunhas siglas no encerado, para que o alumnado as repita. Explicar que 
en inglés case sempre se len as siglas unha a unha, por exemplo U-N, aínda que hai excepcións como 
NATO ou NASA. Repasar as preguntas tipo “What’s you name?”, “How do you spell it?”, preguntando en 
alto a distintos alumnos. 
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PR A5 As vogais Presentamos algúns sons de vogais. 
� Para isto cómpre explicar o feito de que se utiliza o abecedario IPA (International Phonetics 

Association) e presentar o enderezo web desta asociación: http://www.arts.gla.ac.uk/ipa/ipa.html 
� Pódese amosar como referencia, a páxina do New English File, onde se resumen os sons dos 

fonemas ingleses. 
Por último, sería interesante, sempre que sexa posible, visitar a seguinte páxina: Phonetics Flash 
Animation Project: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#, un proxecto estupendo onde o alumnado 
poderá ver con todo detalle como se pronuncian os fonemas no inglés americano (e outras linguas). Se 
non se dispón de acceso a Internet, é importante animar o alumnado a visitala e cando menos amosarlle 
o aspecto da web. Tamén é interesante visitar as páxinas que a BBC on-line dedica á fonética 
(http://www.bbc.co.uk/learning/). 
Neste exercicio debe destacarse que, fronte aos 5 sons vocálicos da lingua propia, na lingua inglesa 
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haberá 12. 
VB/PR A6 Números do 1-10 O alumnado aprende os números do 1 ao 10, primeiro como actividade de comprensión oral, na que 

escoitan e logo repiten os números, e posteriormente como actividade de expresión escrita. 
CO/EO A6 Números de 

teléfono 
Este exercicio de ditado de números de teléfono serve para repasar os números do 0 ao 9. 
� Primeiro, os alumnos escoitan e logo repiten uns números de teléfono. 
� Logo, en parellas, os alumnos díctanse os seus números de teléfono. 
É importante que se fixen en que o zero se di “oh” cando se trata de teléfonos, e os números dobles, 
“double 2”; aínda que neste último suposto, é importante saber que en EEUU, o “double 2” se diría “2, 2”.  
Aquí é un momento bo para comentar que non é obrigatorio dar sempre información veraz sobre un 
mesmo. Como se adoita dicir nas clases de lingua, se fai falla, minte, porque o importante é falar. Deste 
xeito, evitamos que os alumnos se sintan ofendidos ou molestos por ter que proporcionar información 
persoal, como é o caso. 

 Quick Review/Warmer Repasar os números do 1 ao 10, con énfase sobre a pronuncia. Pódense ensinar os símbolos para facer 
operacións matematicas sinxelas: plus (+), minus, multiplied by/times (x), divided by (÷), is/equals (=). 
Pódese comezar cunha operación simple e logo continuar con diferentes alumnos, procurando elixir os 
que neses momentos se sintan con máis confianza. 

VB/PR A6 Números do 11-20; 
21-29 e ata 100 

Presentación dos numeros do 11 ao 20. Insistir na práctica da pronunciación como grupo e 
individualmente, pedíndolle ao grupo e a algúns alumnos que repitan co profesor. Continúase cos 
números do 21 a 29 e logo múltiplos de 10 ata 100. 

EO A7 Celebrity greetings Repasar os distintos saúdos que se aprenderon. 
Na segunda parte da actividade (Celebrity greetings), os alumnos van ter o nome dun famoso. Deberán 
presentarse con ese nome. 
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CL A8 Estatísticas de 
falantes de inglés no 
mundo. 

É pertinente que o alumando teña todas as referencias socioculturais necesarias para que comprenda 
que a lingua é preciso situala no mundo e nun marco sociocultural concretos. Estúdase un mapa onde se 
ven os países de fala inglesa… para que o alumnado vexa algúns dos países onde se fala (incluídos 
países en África, Asia), fixándose nas cifras. Sorprenderanse seguramente dalgunhas cifras e países. 

 Quick Review/Warmer Repaso dos números do 1 ao 100, con exercicios orais de ditado de nº de teléfono. Repaso tamén do 
abecedario: o profesor pide que algúns alumnos lle deletreen o nome ou apelido. 

CO A9 Canción “Hello 
Goodbye” 

“Hello, Goodbye” dos Beatles (1967). Este exercicio é opcional pero interesante, pois a canción é moi 
sinxela e fácil de entender e pode animar ao alumnado con máis dificultades. Suxírese outra canción 
interesante: “ABC” dos Jackson Five. 
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VB/GR A10 Presentación do 
presente continuo 

Presentación do presente continuo a través de vocabulario sobre actividades e táboas con exercicios 
sinxelos para axudar ao alumnado a identificar os compoñentes das interrogativas, negativas co presente 
continuo. Os exercicios deben facerse dentro ou fóra da aula e revisarse dentro da aula. 

5  Quick ReviewWarmer O profesorado poderá presentar un exercicio de ocos (non máis de 5 preguntas) onde os alumnos teñan 
que inserir a forma correcta do presente continuo. 
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VB/PR/GR A11 This and That: 
common objects in the 
classroom 

Preséntase o vocabulario básico da aula e da vida cotiá. O profesorado fará unha explicación sobre o 
artigo a/an, formación dos plurais e this/that. 

PR -s final De maneira sinxela cómpre practicar a pronuncia dos plurais rematados en s, ao tempo que se fai a 
presentación gráfica. 

CO/VB/PR/GR A12 Presentación do 
modal “can” + verbos 

Exercicios onde se traballa a forma de can, primeiro en contexto a través dun exercicio de comprensión 
oral. 
Posteriormente, o alumnado completará as regras gramaticais. 
Despois do exercicio de comprensión oral, farase un exercicio de pronunciación de can en frases 
afirmativas, negativas, interrogativas e frases curtas, coa axuda do profesor. 

EO A12 Cuestionario con 
“can” (pairwork) 

Os alumnos traballan en parellas para completar un cuestionario onde se lle fan preguntas sobre o que 
sabe ou non sabe facer, para afianzar o aprendido sobre o modal can. 
Cando remate o exercicio, o profesor solicitará información sobre algúns alumnos a través das parellas 
coas que traballaron. 

 Quick Review/Warmer Repaso das formas de can para falar de habilidades. Practicar de novo a pronuncia. 
VB/PN A13 Technology geek: 

Adxectivos 
O alumnado traballa cos adxectivos comúns. O profesorado deberá guiar ao alumnado tanto no que se 
refire ao seu significado como á súa pronunciación. Posteriormente, faralle fincapé nas regras que rexen 
a colocación do adxectivo na lingua inglesa e pediralle que completen o exercicio gramatical sobre 
adxectivos, fóra da aula. 

CL Technology buff Texto de comprensión lectora onde o alumnado deberá comprender e extraer os adxectivos e recoñecer 
o uso de have got para expresar posesión. 

GR “Have got” Presentación do verbo have got para indicar posesión nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, 
facendo fincapé nas respostas breves correspondentes. 

EO Preguntas sobre David En parellas, o alumnado pregunta e responde sobre o personaxe da CL, empregando as formas 
correctas de have got para indicar posesión. 
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Estratexias/ 
VB 

A14 Internet language Esta actividade destaca a importancia das novas tecnoloxías no eido da comunicación. Os alumnos 
escoitan enderezos www en inglés e logo ditan o seu aos compañeiros. 
Visitar algunha páxina con exercicios de inglés ou presentar os enderezos para que o alumnado 
interesado as visite. 

 Quick Review/Warmer Tempos verbais 
CO/CL A15 Evelyn O alumnado realiza unha actividade de comprensión oral sobre Evelyn e contesta a unhas preguntas. 
EE About me. Formulario 

de datos persoais 
Os alumnos escriben un pequeno parágrafo con datos persoais. 7 

Estratexias  Repaso das estratexias de aprendizaxe de linguas, por exemplo, aprender 5 palabras/expresións cada 
día mediante un caderno de clase, etc. (Ver o apartado de estratexias na presentación). 

8  Revisión xeral da O “language review” debe entenderse como actividades illadas de reforzo e de coñecemento de lingua, 
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unidade necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, ser capaz por último de comprender e 
producir actividades comunicativas 

 Portfolio Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
 

MÓDULO 1 BLOQUE 1 UNIDADE 2  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

 Presentación Presentación do curso e da unidade. 

VB/PN A1 Classroom 
instructions 

Presentación de instrucións, que son un dos contidos principais desta unidade. O profesorado deberá 
facer fincapé en que se empregarán estas instrucións na aula ao longo de todo o curso.  

VB/PN A2 Classroom 
Language 

O profesorado poderá facer actividades de elaboración de carteis para a aula coa linguaxe de aula que 
se presenta na actividade 2. Este exercicio sería unha maneira lúdica de favorecer o uso desta linguaxe. 
Ao final da listaxe de frases, farase un exercicio curto que trata expresións de interacción do alumnado e 
do profesorado. Non se deberá esixir que o alumnado o aprenda, senón que servirá de referencia ou 
pequeno glosario. 
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CO A3 Where are you 
from? 

Actividade de CO en forma de diálogo na que se traballa fundamentalmente o verbo be nas súas formas 
negativa, preguntas e respostas curtas. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa actividade A2, sería recomendable repasar oralmente 
algúns dos adxectivos de nacionalidades e países máis comúns, co alumnado. 

2 

VB/PN A3 How many 
countries can you 
name? 

Presentación do vocabulario relacionado cos países, nacionalidades e idiomas. O alumnado completará a 
táboa de países, nacionalidades e linguas, a través de traballo en grupo e consultando co profesor, con 
dicionarios ou a través de Internet, se é posible. Se non fose posible, o alumnado remataría a actividade 
fóra da aula. 
O profesorado fará fincapé naquelas nacionalidades que, por proximidade ou importancia, sexan máis 
relevantes. Os demais adxectivos servirán simplemente de referencia. 
A última parte da actividade é unha revisión global das formas do verbo be e dos adxectivos estudados.O 
profesorado deberá explicar a importancia da acentuación dentro das palabras. Este exercicio é unha 
clara oportunidade de presentar a importancia de manexar a fonética para a comunicación. 

VB A4 Day by Day É un compendio de actividades que tratan fundamentalmente do vocabulario relacionado cos días da 
semana, meses e expresións de tempo, xunto coas preposicións máis empregadas para expresar tempo 
(on, in) e a presentación dos números ordinais para indicar datas. 
As actividades combinan vocabulario presentado a través de exercicios de comprensión oral e escrita. 
Nesta sesión presentaranse os días da semana, os meses e os números ordinais. 
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VB A4 Writing & saying 
dates 

Táboa. O profesor debe explicar a diferenza entre como se escribe unha data e como se di. O alumnado 
debería poder completar a táboa, só con seguir o modelo. 

4  Quick Review/Warmer What’s the date today? Vocabulario relacionado cos meses, días, etc. 
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GR A4 prepositions on/in Preposicións at/from/to/on/in co tempo e datas. O alumnado aprende as diferenzas no uso das 
preposicións a través de exercicios variados, incluídos diálogos curtos. Preséntanse varios exercicios 
para practicar, de xeito que os alumnos interioricen o uso das preposicións a través da repetición. 

VB A4 Time phrases Continuando co tema da sesión 2, preséntanse algunhas expresións de tempo. 
CO A5 Here’s to you! A continuación trátase o vocabulario ou expresións que se utilizan en relación con certos días sinalados, 

como o aniversario, aninovo, etc. Amósanse as frases que se utilizan en ocasións especiais. 
EO A6 How old are they? En parellas, ponse en práctica o input presentado. O profesor debe facer fincapé no uso correcto da 

forma do verbo be e as preposicións de tempo axeitada. O alumnado, mediante esta actividade de EO, 
tomará confianza  no seu uso da lingua estranxeira. 

 Quick Review/Warmer Antes de seguir coa seguinte actividade cómpre revisar e oralmente facer un exercicio sobre datas. 
EE A7 What about you? Formulario con datos persoais. Para rematar e a modo de resumo dos temas anteriores, o alumnado 

cobre un formulario de datos persoais que pide a nacionalidade e a idade do interesado. 
CL A8 Festival Trivia É pertinente que o alumando teña todas as referencias socioculturais necesarias para que comprenda 

que a lingua é preciso situala nun marco sociocultural concreto. Esta actividade céntrase nas 
orixes/celebracións relacionados co Reino Unido e EE.UU e que nalgún caso se estenden a outros 
países. Esta actividade pode facerse en grupo ou individualmente, dentro ou fóra da aula pero en todo 
caso deberá corrixirse dentro da aula. 
SOLUCIÓNS: 1. Columbus Day  2. Christmas  3. Halloween  4. Thanksgiving  5. Guy Fawkes’ Night  6. Christmas  7. 
Halloween  8. Notting Hill Carnival  9. Columbus Day  10. New Year’s Eve  11. Valentine’s Day  12. Thanksgiving  13. 
Easter  14. New Year’s Eve  15. Easter  16. Guy Fawkes’ Night  17. Independence Day  18. Independence Day  19. 
Valentine’s Day  20.  Notting Hill Carnival 
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GR A9 Present simple Presentación do presente simple. O profesor deterase a explicar o tempo verbal nas formas afirmativas e 
negativas, destacando o uso das terceiras persoas.  Contrapoñerao co presente progresivo.  

 Quick ReviewWarmer Exercicio oral ou escrito que se centrará en preguntas e respostas breves en estruturas xa aprendidas. 6 
PR A10 sons vocálicos e 

ditongos 
Novamente é preciso explicar o feito de que se utiliza o abecedario IPA (International Phonetics 
Association) e presentar o enderezo web desta asociación: http://www.arts.gla.ac.uk/ipa/ipa.html 
� Pódese amosar como referencia a páxina do New English File, onde se resumen os sons dos 

fonemas ingleses. 
Por último, sería interesante, sempre que sexa posible, visitar a seguinte páxina: Phonetics Flash 
Animation Project: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#, un proxecto estupendo onde os alumnos 
poderán ver con todo detalle como se pronuncian os fonemas no inglés americano (e outras linguas). Se 
non se dispón de acceso a Internet, é importante animar o alumnado a visitala e cando menos amosarlle 
o aspecto da web. Tamén é interesante visitar as páxinas que a BBC online dedica á fonética 
(http://www.bbc.co.uk/learning/). 
Neste exercicio debe destacarse que, fronte aos 5 sons vocálicos da lingua propia, na lingua inglesa hai 
12. Estas páxinas web deberán ser unha ferramenta de consulta do alumno ao longo de todo o curso, 
dentro e fóra da aula. 
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CO A11 Town & Country 
My Town 

Parts I and II. A actividade comeza cun exercicio de CO sobre Chester, como tema central de uso da 
lingua,  there is/there are. A audición está dividida en dúas partes para facilitar a comprensión. 

GR A11 There is/there are A  explicación gramatical vai seguida de exercicios de práctica na aula ou fóra dela. 
EO  A11 There is/there are Nun texto sobre Chester o alumnado completa información sobre a cidade, posteriormente fará preguntas 

con there is/are e interactúa co resto do alumnado. 
 Quick ReviewWarmer Revisión do vocabulario aprendido ao longo da unidade, como o uso das preposicións on/in. 
EO A12 My favourite 

place 
Nesta actividade oral co/s  compañeiro/s, pénsase e descríbese un  lugar preferido  para que se acerte. 

CO/CL A13 Dear Rob, Exercicio que contén información sobre unha persoa e lugar. Primeiro o alumnado escoita sen ver o 
texto; nunha segunda vez, escóitao ao tempo que o le. Trátase de detectar os erros que contén o texto 
escrito, a través da CO. 

EE A13 Dear ..., Relacionado co exercicio anterior. O alumnado escribe unha carta a un amigo, que inclúe datos persoais 
e sobre a súa cidade e costumes. Necesariamente deberá usar 5 expresións de vocabulario referido a 
lugares preferidos.  
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CO A14 Canción “Saturday in the Park” de Chicago. As cancións pódense escoitar na aula por lecer; como tarefa de fóra 
da aula, por exemplo, que sexan quen de recoñecer 3 expresións de tempo que inclúe a canción, etc. 

 Revisión xeral da 
unidade 

O “language review” debe entenderse como unha serie de actividades illadas de reforzo e de 
coñecemento de lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, para comprender e 
producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 
pedirlle ao alumnado que faga o language review fóra de aula para logo ser corrixido na propia aula. 
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 Portfolio self-
assessment. 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 

 

MÓDULO 1 BLOQUE 2 UNIDADE 3  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

CL/CO A1 I’m a stay-at-home-
dad: “Jocelyn” 

Para presentar o tema da unidade, con apoio visual. Pódese comezar  co texto, dado que o alumnado ten 
o apoio do texto escrito ou transcript. Antes de comezar, o profesorado deberá presentar o vocabulario 
máis difícil ou novo, que está marcado noutra cor. 

GR A1 present simple 
questions 

Presentación das preguntas co presente simple. Na unidade 2 xa viron as formas positiva e negativa. Van 
precisar recoñecer a forma interrogativa no exercicio (xogo) da actividade A3. 

VB A1 What do you do? Introdución ao vocabulario propio do contexto de traballo: uso de a/an ante singular, What do you 
do?/What’s your job. 

1 

VB A1 Professions Preséntase o vocabulario en dúas partes. A primeira delas incluirá o máis básico e servirá de introdución 
ao tema do traballo. A segunda parte amplía o VB. Non se deberá esixir que o alumnado o aprenda na 
súa totalidade, senón que servirá de referencia ou pequeno glosario. 
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GR A1 a/an + jobs O alumnado xa estudou o artigo indefinido cos substantivos, así que debería recoñecelo e lembrar as 
regras. Pódeselle pedir que as explique. Faise un curto exercicio onde aparecen as profesións vistas. 

 Quick Review/Warmer Professions/respostas breves. Exercicio coas preguntas en presente simple con erros para corrixir. 
VB A1 Vocabulary EXTRA A 2ª parte do VB de profesións. Se non dese tempo, pódeselle pedir ao alumnado que o complete fóra da 

aula. 
GR A2 Short answers Presentación das respostas breves en presente simple con verbos regulares, can, there is/there are. 

Véñense utilizando algunhas, pero aquí ofrécese unha táboa resumo. Serve como preparación para a 
actividade de EO que segue. 
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EO A3 What’s my uncle’s 
job? 

Xogo. Os alumnos, en parellas, fanse preguntas para intentar coñecer a profesión correspondente. O 
alumnado precisa recoñecer a forma do presente simple, que se vai tratar en profundidade na seguinte 
unidade. Polo tanto, aquí é importante recordar esta estrutura para que o alumnado a poida empregar no 
exercicio. 

 Quick Review/Warmer Repasar “short answers” coas estruturas xa aprendidas. 
CL A4 Family Matters: 

Descrición dunha 
familia 

No título do exercicio, “family matters”, faise un xogo de palabras (“asuntos de familia” ou a “familia 
importa”). A través da árbore e dos textos relacionados co mesmo, o alumnado entra en contacto por 
primeira vez co posesivo ‘s ao tempo que se presenta vocabulario referente á familia.  

GR A5 Xenitivo ‘s Presentación por parte do profesor sobre o uso do xenitivo, facendo fincapé sobre outros significados do 
´s e que serán de suma importancia para o correcto uso da lingua. 

VB A5 Family Matters Como xa di o propio título do exercicio, “family matters”, este exercicio  céntrase no uso do xenitivo saxón 
ao tempo que se ofrece un glosario importante sobre a familia e parentescos, que axudan a completar o 
exercicio. 
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GR A5 Xenitivo ‘s (repaso) Novamente faise fincapé mediante este exercicio no correcto uso do xenitivo saxón. 
 Quick Review/Warmer Repasar o xenitivo, vocabulario referente á familia e parentescos. 
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CO A6 Jocelyn’s family  Trátase dun exercicio de CO co mesmo personaxe que serviu para presentar a unidade. 

 
CO A7 Canción “We are family” de Sister Sledge: as cancións poden presentarse para recoñecemento do vocabulario 

estudado, para a súa escoita dentro ou fóra da aula. 

 

PR A8 Sons cat/hut Repasar sons vocálicos e ditongos, pero centrarse en: /Ȝ / e /æ/. 
Como xa se dixo nas anteriores unidades, é pertinente que, sempre que sexa posible, se visite a seguinte 
páxina: Phonetics Flash Animation Project: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#, un proxecto 
estupendo onde os alumnos poderán ver con todo detalle como se pronuncian os fonemas no inglés 
americano (e outras linguas). Se non se dispón de acceso a Internet, é importante animar o alumnado a 
visitala ou, cando menos, amosarlle o aspecto da web. Tamén e interesante visitar as páxinas que a BBC 
on-line dedica á fonética (http://www.bbc.co.uk/learning/). Estas páxinas web deberán ser unha 
ferramenta de consulta do alumno ao longo de todo o curso, dentro e fóra da aula. 
Neste exercicio destacarase que, fronte aos 5 sons vocálicos da lingua propia, na lingua inglesa hai 12. 
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 Quick ReviewWarmer Revisar o vocabulario relacionado coa familia e o xenitivo ´s. 
GR A9 Things I love, 

things I hate 
Verbos want + to 
infinitive vs. like + -ing 

Explicación e exercicios con ocos. Inclúe unha sinxela explicación gramatical presentada en táboas á que 
seguen uns exercicios para que complete o alumnado. 

EE A9 Frases sobre o 
alumno 

O profesor debe facilitar e incluír a relación dos verbos que aparecen nas viñetas: singing, doing the 
cleaning/housework, shopping, telephoning, reading, cooking, going to the cinema, dancing, travelling, 
listening to music, having dinner at a restaurant/going out, reading the newspaper, que axuden ao 
alumnado a manifestar as súas preferencias ou actividades que non sexan do seu agrado. 

5 

EO A9 Do you like...? O alumnado, utilizando a estrutura Do you like... + -ing? fai preguntas e responde ao/á compañeiro/a  
sobre as actividades que lle gustan ou non (utilizando os verbos aprendidos no anterior exercicio). 

 Quick Review/Warmer O profesor fai preguntas orais para que os alumnos utilicen like + -ing/ want to ou revisa as estruturas 
estudadas mediante un exercicio escrito. 

CL/CO A10 Global 
communities 

Comeza unha actividade que inclúe varios exercicios sobre as distintas destrezas. O primeiro que debe 
facer o alumnado é completar o formulario de inscrición na empresa/web de amizade. Faise unha lectura 
dos textos sobre os tres personaxes onde se repite a estrutura gramatical like +-ing. 6 

CL A10 
makenewfriends.com 

A través desta actividade o alumnado debe ser de quen de entender os textos da actividade, coa axuda 
do profesor ou dicionario, para contestar correctamente ás preguntas formuladas. En todo caso deberá 
corrixirse na aula co profesor, intervindo en grupo, etc. Cómpre explicar que a palabra partner ten varias 
acepcións, entre elas, a de compañeiro de clase, a do socio dunha empresa ou bufete de avogados pero 
tamén, como é neste caso, a de compañeiro sentimental ou parella. 

 Quick Review/Warmer O profesor aproveitará os primeiros minutos para revisar mediante exercicios (de expresión ou 
comprensión oral e escrita) o máis importante do aprendido polo alumnado. 

EO A10 Talk about Tony Mediante esta actividade que engloba varias destrezas, o alumnado deberá cubrir os datos sobre os 
personaxes e ser capaz de expresalos oralmente na aula. 

7 

EE A10 Rexistrarse e 
participar. 

Como resumo das anteriores actividades o  alumnado elabora e cobre un formulario de inscrición e 
escribe unha pequena descrición persoal para a web. 

 Revisión xeral da 
unidade 

O “language review” debe entenderse como unha serie de actividades illadas de reforzo e de 
coñecemento de lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, para comprender e 
producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 
pedirlle ao alumnado que faga o language review fóra de aula para logo ser corrixido na propia aula. 

8 

CO Portfolio self-
assessment. 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
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CL A1 A routine life?: A 
Day in the Life of a 
Baby Model 

Presentación da unidade, centrada nas actividades cotiás e de ocio. O vocabulario é un avance de 
expresións propias da temática da unidade. 
A CL versa sobre un día na vida dunha modelo infantil. Esta é a primeira parte da entrevista con Cathi, nai 
da modelo. O alumnado deberá entender a entrevista para contestar despois a unhas preguntas sobre a 
mesma. A actividade usa reiteradamente o presente simple, que xa se presentara na unidade 2 e no que 
se insiste en detalle nesta. A segunda parte é un exercicio de CO. 

GR A1 Presente simple Revisión do tempo do presente simple, nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Débese facer  
fincapé sobre todo nas diferentes formas das terceiras persoas de singular. 

CO A1 Entrevista con 
Cathi 

O alumnado escoita o final da entrevista con Cathi, nai da modelo, e debe responder ás preguntas 
simplemente expresando se son verdadeiras ou falsas.  

1 

GR A1 Wh- questions: 
pronomes 
interrogativos. 

Inclúese unha táboa resumo. O alumnado deberá facer o exercicio que se acompaña de formulación de 
preguntas que inclúen pronomes interrogativos. 

 Quick Review/Warmer Repasar verbos de actividades cotiás. 
VB A2 Daily Routines Novamente inclúese máis vocabulario básico sobre rutinas diarias, necesario para levar adiante 

actividades comunicativas. 
GR A2 Daily Routines Actividade centrada en preguntas e respostas sobre actividades da vida cotiá. Nun primeiro momento o 

alumno debe reflexionar e formular preguntas para as respostas dadas. 
2 

EO A2 My daily routine Os alumnos, en parellas, faranse preguntas sobre a vida diaria (na que se inclúan expresións de tempo). 
Unha vez rematadas as entrevistas, os alumnos transmitirán oralmente ao profesor e aos demais 
compañeiros as respostas dos seus compañeiros de parella. 

 Quick Review/Warmer Formas verbais que rexen xerundio. 

3 VB A3 What’s the time? Precísase deste VB para poder explicar mellor a rutina diaria. O profesorado debe explicarlle ao 
alumnado como se expresan as horas: it’s a quarter past five/ it´s five fifteen; to, past e demais formas 
relacionadas coas horas: What time is it? Have you got the time?, etc. O alumnado practicará en parellas. 

 Quick Review/Warmer Pronomes interrogativos, preposicións. 
PR A4 vowel sounds: 

sheep/ship 
Farase fincapé nos sons /I/ e / i:/. Novamente deberanse ter como referencias as páxinas web sobre a 
fonética xa vistas en anteriores unidades, para poder distinguir ambos sons. O profesor pode repetir as 
palabras para que o alumnado poida resolver o exercicio correctamente. 

EO A5 Is he/she a couch 
potato? How active is 
your partner? 

Consiste nunha pequena enquisa/entrevista para que o alumnado, traballando en parellas, se fagan 
preguntas sobre se os compañeiros son activos ou prefiren o sofá e a TV. O profesorado deberá explicar 
previamente a expresión “couch potato”, que significa ser sedentario ou máis vulgarmente facer sofá 
bowl. Actividade na que se amplía o vocabulario referido ás accións cotiás. 

4 

VB A6 Adverbios de 
frecuencia 

O profesor deberá presentar os  adverbios de frecuencia, de maior a menor frecuencia. Explicará a súa 
colocación e compararaos con outras expresións de tempo que acostuman ir ao final da oración 
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GR A6 Adverbios de 
frecuencia 

O alumnado, trala explicación, aplicará o aprendido formulando preguntas con How often...?, que deberá 
poder responder mediante un adverbio de frecuencia. 

 Quick ReviewWarmer Revisión do vocabulario referido a accións cotiás, preguntas con verbos máis frecuentes e precedidas por 
pronomes interrogativos. 

GR A7 Where are my 
keys? 
Preposicións de lugar 

Moitas das accións diarias teñen lugar no fogar. Presentación do vocabulario máis común das cousas que 
se atopan nunha casa e da súa situación, polo que se presentan tamén as preposicións máis comúns 
para expresar lugar. Trabállase o novo vocabulario e preposicións mediante unha actividade de matching. 

VB A8 My House Posibilidade de ver o PowerPoint comparativo sobre as casas no Reino Unido e EE UU e/ou xogar en  
grupos a “My House” para que se distribúan correctamente en cada unha das habitacións da casa os 
artigos que lle son propios. A actividade lúdica pode completarse co uso de dicionarios e gaña quen máis 
axiña complete e distribúa correctamente cada un dos obxectos. Cada grupo disporá dunha copia do 
vocabulario de obxectos e dunha copia dos cuartos da casa. En lugar de que sexa o profesorado o que 
defina as palabras difíciles, dependendo do nivel do alumnado, este deberá intentar definir ou dar unha 
tradución desas palabras aos compañeiros dos outros grupos. 

5 

EO/EE A8 My ideal house O alumnado pode, como actividade fóra da aula se é preciso, escribir sobre a súa casa ideal. 
Posteriormente o profesor poderá escoitar o alumnado e ofrecerlle feed-back sobre a súas producións. 

 Quick Review/Warmer Horas e expresións de tempo 
VB A9 Hotels Presentación por parte do profesor de vocabulario propio de hoteis e todo tipo de aloxamento. Non se 

deberá esixir que o alumnado o aprenda enteiramente, senón que servirá de referencia ou pequeno 
glosario e apoio para levar a cabo os role-plays, que deberá realizar nos distintos lugares e contextos dun 
hotel ou doutro aloxamento. Preséntase ademais vocabulario referente a como facer unha reserva 
telefónica, expresións propias dunha recepción e as referidas a queixas sobre os servizos prestados. 
Aparecen algúns adxectivos básicos como cheap, friendly, etc., no contexto do exercicio de completar as 
frases. 

GR A10 Would like/ Could 
you 

Presentación dos modais could para preguntas de cortesía e would like to vs like + -ing. 

EO A11 Bank holiday 
Making a reservation 
by phone 

O profesorado dividirá a clase en tres grupos. Por parellas deberán levar a cabo un role play segundo o 
vocabulario presentado; así, unha parte dos roleplays representarán chamadas telefónicas para facer 
unha reserva imaxinaria nun hotel. O alumnado basearase no vocabulario e expresións que xa foran 
presentadas polo profesor para tal fin.  

EO A11 Bank holiday  
At the reception desk 

Outras parellas, ao mesmo tempo, prepararán roleplays representando unha conversa nunha recepción 
dun hotel. O alumnado basearase no vocabulario e expresións que xa foran presentadas polo profesor. 

6 

EO A11 Bank holiday 
Making a complaint 

As restantes parellas representarán unha conversa na que un cliente dá as queixas sobre os servizos 
prestados nun hotel. O alumnado basearase no vocabulario e expresións que xa foran presentadas polo 
profesor con este fin. 

7  Quick Review/Warmer Revisión dos tempos verbais xa estudados facendo fincapé nos modais could e would. 
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EO A11 Bank holiday Os roleplays poden transcribirse en tres breves diálogos. O alumnado irá facendo quendas para 
representar as outras dúas situacións que non lle fosen asignadas. 

CL A12 Late again! Presentación de horarios de transporte para que o alumnado poida extraer información xeral e específica 
dun texto auténtico que calquera podería consultar en Internet. É un exercicio que recolle os obxectivos 
didácticos establecidos. O profesorado deberá destacar o uso de vocabulario como: arrive at, depart 
at/from, train to/from. Cómpre explicar que estas son páxinas virtuais que ofrecen a información en 
directo. De aí a palabra Live /laIv/.  http://www.nationalrail.co.uk/times_fares/ldb/?livedepartures.asp 

PR A13 Sons vocálicos Revisión dos sons vocálicos. Novamente é preciso explicar o feito de que se utiliza o abecedario IPA 
(International Phonetics Association) e presentar o enderezo web desta asociación: 
http://www.arts.gla.ac.uk/ipa/ipa.html 
Se fose posible, visitar a seguinte páxina: Phonetics Flash Animation Project: 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#, un proxecto estupendo onde os alumnos poden ver con 
todo detalle como se pronuncian os fonemas no inglés americano (e noutras linguas). Se non se dispón 
de acceso a Internet, é importante animar o alumnado a visitala e, cando menos, amosarlle o aspecto da 
web. Tamén visitar as páxinas que a BBC online dedica á fonética (http://www.bbc.co.uk/learning/). 
Estas páxinas web deberán ser unha ferramenta de consulta do alumno ao longo de todo o curso, dentro 
e fóra da aula. 
O alumnado procurará buscar cando menos unha palabra do vocabulario xa aprendido que conteña cada 
unha dos sons vocálicos 

 Revisión xeral da 
unidade 

O “language review” debe entenderse como unha serie de actividades illadas de reforzo e de 
coñecemento de lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, para comprender e 
producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 
pedirlle ao alumnado que faga o language review fóra de aula para logo ser corrixido na propia aula. 

8 

 Portfolio self-
assessment. 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
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1, 2 e 3 

VB/CO/CL/EO/E
E/PR 

Review Unit Esta unidade comeza cunha sección de reforzo na que se repasan os contidos das unidades 1 a 4. Esta 
review lesson debería servir, por tanto, para que o alumnado repase os contidos estudados e traballados 
anteriormente antes de comezar co presente bloque.  
As actividades que se inclúen baséanse e reproducen as que se traballaron nas anteriores unidades e 
poderán realizarse na aula, coa guía e axuda do profesorado, ou tamén na casa, como traballo individual 
do alumnado e previo aos exercicios e contidos novos que se propoñen a continuación. 
KEY ex. XIII: 
Name Address Hobby Job 
Alan Madrid (race) cars teacher at language school 
Jane Madrid (race) cars doctor 

A1-1 Asking the Way: 
Asking for directions. 

Preséntase vocabulario relacionado con direccións e indicacións. O profesorado deberá axudar ao 
alumnado na pronuncia das expresións, tanto para preguntar como responder a dúbidas sobre como 
chegar a un destino. Proporciónase un documento audio coas frases gravadas, que se poderá utilizar na 
aula se así se desexa. 
O texto a destacar nas expresións vai marcado en negriña. Este texto resaltado é o que deberá utilizar o 
alumnado para completar o exercicio 1. 

VB 

A1-1 Asking the Way: 
Giving directions. 

Nesta segunda parte do exercicio o alumnado aprende as frases que se utilizan habitualmente para dar 
indicacións. Deberá aprendelas e practicar a súa pronuncia coa axuda do profesorado e/ou do documento 
de audio. A continuación, completarán o exercicio B con parte do texto resaltado en negriña. 

4 

VB A1-2 For your 
information 

Seguindo co tema das direccións, preséntaselle agora ao alumnado unha serie de abreviaturas que 
atopamos no mapa da cidade de NY, co que van traballar neste exercicio. Sobre este mapa pode 
aproveitar o profesorado para comentar a disposición en cuadrícula do plano de case toda a illa de 
Manhattan e que o alumnado o contraste co lugar onde vive (por exemplo, a zona vella dunha cidade de 
Galicia). O alumnado deberá seguir as indicacións que se lle dan por escrito (e que o profesorado poderá 
repetir en alto) para chegar ao seu destino. Esa información é a que debe investigar. KEY: Se seguen 
correctamente as indicacións, deberían chegar á biblioteca pública na r/ 40 (New York Public Library). 

CO A1-2 Can you tell me 
the way to ...? 

Continuando co tema das direccións, preséntase un exercicio de comprensión oral no cal o personaxe de 
Sharon, que tamén se atopa na cidade de Nova York, debe chegar á biblioteca pública da cidade. Sharon 
para a 4 persoas ata que recibe as indicacións correctas e chega ao seu destino. O alumnado debe 
contestar a dúas preguntas despois de escoitar a audición unha vez. Unha vez comprobadas as 
respostas, deberá escoitar o texto unha segunda vez e contestar ás preguntas de verdadeiro/falso. KEY: 
She talks to 5 people; No, she doesn’t. She takes the bus. 1. F; 2. F, 3. F, 4. T; 5. T; 6. F; 7. T 

5 

EO A1-3 Where am I? Esta actividade pode realizarse tanto en grupos pequenos, parellas, como coa clase enteira como grupo. 
Consiste nun xogo onde unha persoa elixe un monumento, edificio insigne ou lugar no mapa de Londres 
que se proporciona. Antes de comezar a actividade, o profesorado deberá sinalar o cadro onde se explica 
o significado da palabra “landmark” en galego. Logo, deberá demostrar o exercicio á clase. Para isto, 
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pode actuar o profesor como guía, elixindo un destino no mapa e respondendo ás preguntas do 
alumnado. Coa axuda das frases e do vocabulario visto nos anteriores exercicios, esta persoa debe guiar 
os/as seus/súas compañeiros/as ata ese destino. O alumnado, seguindo esas instrucións, deberá chegar 
a ese “landmark”. Compróbase que o destino ao que se chegou é o correcto. De non ser así, cómpre 
volver atrás e seguir as instrucións de novo. Cando remate o xogo cun compañeiro, pódese continuar ata 
seguir 3 ou 4 rutas distintas. 

CL A2 Survival in the big 
city 

Trátase dunha actividade de comprensión de sinais e letreiros que acompaña aos exercicios que se 
veñen desenvolvendo nesta unidade. O alumnado volve repasar as expresións relacionadas con 
direccións, pero esta vez relacionadas con sinais cos que se podería atopar nos medios de transporte 
públicos tales como estacións de tren ou metro. 

6 CL/CO A3 Central Park Esta actividade é unha lectura con debuxos ou picture reading sobre un dos espazos máis famosos da 
cidade de Nova York: o Parque Central. Os debuxos están para axudar ao alumnado a comprender o 
significado das palabras novas ou máis difíciles do texto, pero deberá animarse a que utilicen un 
dicionario cando o precisen ou que lle consulten as palabras máis difíciles ao profesorado. Ao final do 
texto, o alumnado deberá responder a unhas preguntas sinxelas sobre o mesmo. 

VB/EO A4 Survival English 
Part I 

A intención deste exercicio é seguir reforzando o vocabulario aprendido sobre direccións, etc., pero tamén 
proporcionar ao alumnado linguaxe útil para o viaxeiro. Estas frases preséntanse nunha táboa organizada 
en situacións típicas nas que se pode atopar o turista. O alumnado deberá estudar e aprender as frases 
para logo utilizalas no exercicio de expresión oral. Dependendo do nivel dos alumnos, estes deberán 
traballar en parellas ou grupos pequenos e elixir 1 ou 2 situacións. Dispoñen da tradución ao galego das 
frases para facilitar a súa aprendizaxe e a súa utilización en situacións determinadas. 

7 

Grammar A5 Past continuos Presentación da gramática do pasado continuo. Para axudar á asimilación do tema, o alumnado conta 
cuns cadros resumo co texto en galego. 

Grammar A5 Past continuous. 
Exercicios: 
Missing: Claire Kelly 
Year 2000 

Realización dos exercicios relacionados co pasado continuo. 

8 

PR A6 Vowels & 
Diphthongs 

Repaso dos sons vocálicos e dos ditongos. Para esta práctica, cóntase coa gravación de audio. 
Preséntase unha táboa onde cada son (que se deberá escoitar e repetir) vai asociado a unha palabra. 

 

MÓDULO 2 BLOQUE 1 UNIDADE 6  
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1 
VB A1 Rowen’s 

Supermarket 
Presentación, coa axuda de imaxes e debuxos, do vocabulario relacionado coa compra de alimentos e 
outros produtos nos supermercados. Para facilitar o labor do alumnado, xa que o vocabulario é moi 
abundante, proporciónase a tradución dalgúns termos ao galego. No caso da palabra “layout”, aparece o 
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equivalente en galego nun cadro ao pé do plano. O vocabulario preséntase en varios exercicios. Inclúese 
un documento de audio para que o alumnado escoite e comprobe as súas respostas. KEY: 1.  aisle; 2. 
section; 3. shelf; 4, shopping basket; 5. scale; 6. shopping cart or trolley; 7. checkout/cashier; 8. shopping 
bag; 9.till; 10. express lane. 
� O exercicio 2 pídelle ao alumnado que utilice o vocabulario do debuxo para inserir as palabras no 

plano de Rowen’s Supermarket. 
� O exercicio 3 presenta a división en 3 tipos básicos de alimentos. Neste caso, os debuxos, en lugar 

da tradución, proporcionarán pistas sobre o significado dos termos. O profesorado deberá destacar a 
acentuación do substantivo produce (1ª sílaba) fronte verbo produce, (última sílaba) e o cambio na 
vogal da primeira sílaba. 

� O exercicio 4 consiste en unir os termos concordantes en inglés e galego, que corresponden ás 
distintas seccións que podemos atopar nun supermercado. KEY: dairy products/produtos lácteos; 
frozen food/alimentos conxelados; personal care/coidado persoal; beverages/bebidas; 
produce/froitas e verduras; meat department/sección de carne; canned good/produtos enlatados; 
household goods/artigos do fogar; fish & seafood department/sección de peixe e marisco; organic 
food/alimentos orgánicos; bakery/panadería; dry goods/cereais. 

� A continuación, o alumnado deberá colocar estas palabras nos pasillos de Rowen’s Supermarket. 
Algunhas seccións xa están rotuladas, como é o caso de “bakery”. KEY: dairy products/lácteos; 
frozen food/conxelados; personal care/coidado persoal; beverages/bebidas; produce/froitas e 
verduras; canned goods/produtos enlatados; household goods/artigos do fogar; fish&seafood/peixe e 
marisco; organic food/orgánicos; bakery/panadería; dry goods/cereais (galletas, fariña, etc.) 

VB A1 Rowen’s 
Supermarket 

Seguimos con vocabulario de comida e outros produtos no exercicio 5, no que o alumnado deberá situar 
as palabras na columna correspondente, segundo a sección de alimentos/produtos á cal pertenza. KEY:  

 
VB/EE A1 Rowen’s 

Supermarket 
No exercicio 6, o último deste grupo, o alumnado deberá preparar un cartel personalizado co nome do 
seu supermercado e cos nomes dos alimentos/produtos que elixa para unha sección determinada do 
mesmo. Para completalo, o alumnado conta cos exercicios anteriores, pero sobre todo co exercicio 5 e 
coa fotografía dun establecemento onde se ven varios carteis deste tipo. 

2 

GR A2 
countable/uncountable 

Preséntase a gramática que rexe os substantivos contables e incontables en inglés. A continuación, antes 
de presentar some/any, lémbraselle ao alumnado o estudado na unidade 1 con respecto ao artigo 
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nouns, quantifiers: 
some/any, how 
much/many, a lot of, 
quite a lot of, not... 
much/any 

indefinido singular a/an. Despois da introdución á gramática, o alumnado deberá realizar os exercicios. 
Preséntase a continuación unha táboa resumo de How much/many? e os “quantifiers” a lot of, quite a lot 
of, not... much/any, seguido tamén de exercicios. 

CO A3 At the grocer’s Este é un exercicio de comprensión oral seguido de dúas preguntas sobre o texto, onde a conversación 
ten lugar na caixa dun supermercado.  KEY: Helen buys eggs, flour, butter, milk, brown sugar; she pays 
£6.20 

EE A4 An advertisement Coa axuda do vocabulario que se lle proporciona nos dous cadros, o alumnado deberá elaborar un 
anuncio de saldo/rebaixas/ofertas típico dun supermercado. 

VB A5 Shopping phrases Antes de pasar ao exercicio de expresión oral, o alumnado debería estudar o vocabulario que se 
presenta. Trátase de expresións relacionadas coa compra semanal de comida (do the shopping) e outras 
que tamén se utilizan en calquera tipo de establecemento (pay by credit card, etc.). 

3 

EO A6 At the grocer’s En parellas, o alumnado practica un diálogo curto entre o/a caixeiro/a dun supermercado e o/a cliente, 
aplicando, deste xeito, o vocabulario aprendido nos exercicios precedentes. 

GR A7 a few/a little Volvemos aos “quantifiers”, esta vez para presentar a few/a little. A explicación gramatical vai seguida dun 
sinxelo exercicio onde os estudantes deberán colocar os substantivos, segundo sexan 
contables/incontables, no cadro correcto. KEY: a little juice, meat, fish, milk, rubbish, tea, coke / a few 
boxes, eggs, biscuits 

VB A8 Containers Neste exercicio, coa axuda dalgunhas imaxes, preséntase vocabulario relacionado con envases. 4 
VB/CL A9 Recipe Trátase de que o alumnado repase o vocabulario dos anteriores exercicios e aprenda os verbos 

relacionados coa cociña, que sexa quen de comprender unha receita de cociña e logo de escribir unha 
propia. KEY: pour=verter; add=engadir; beat=bater; fry=fritir; mix=mezclar; chop=cortar (carne/verduras); 
heat=quentar; bake=cocer no forno; chill=arrefriar. A receita que se lles proporciona é de cheese cake. 

EE A9 Recipe O alumnado escribirá a súa propia receta utilizando os verbos aprendidos para recibir e dar instrucións. 
VB/EO A10 Eating Out Trátase agora non de cociñar na casa, senón de comer fóra. Cómpre explicar o significado da frase verbal 

“Eat out”. 
� Preséntase un menú básico cos distintos pratos de comida que se ofrecen nun restaurante e que o 

alumnado deberá completar co vocabulario que se lle proporciona. 
� A segunda parte do exercicio consiste na práctica dun pequeno diálogo que deberán compoñer 

os/as alumnos/as en parellas ou grupos de tres. Utilizarán as frases contidas na táboa para cliente e 
camareiro. 

5 

CL A11 Food, glorious 
food 

Coa axuda do profesorado, o alumnado deberá intentar ler e comprender o significado dos ditos de 
importantes personaxes anglosaxóns sobre a comida. Aínda que non se incluíu na unidade, recoméndase 
traballar, como actividade de cerre dos exercicios relacionados coa comida, coa canción “Food, Glorious 
Food” do musical “Oliver” dirixido en 1968 por Carol Reed (“The Third Man”). 
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CO A12 Canción “Money” Canción do filme “Cabaret” de Bob Fosse que pode servir como presentación do seguinte exercicio. 
EE/EO A13 Money, money, 

money 
O exercicio comeza con máis expresións sobre os cartos, que o alumnado deberá intentar descifrar. A 
continuación traballarán en parellas para completar unha enquisa sobre os hábitos de consumo e os 
cartos. O alumnado fará as preguntas ao/á seu/súa compañeiro/a e logo responderá a elas. Deberanse 
anotar as respostas do/a compañeiro/a. 

6 GR A14 Past simple Nesta unidade preséntase o pasado simple. Este grupo de exercicios inclúe táboas cun sinxelo resumo 
gramatical seguido dun cadro onde se traduce a explicación ao galego. As explicacións gramaticais van 
seguidas dunha serie de exercicios. O alumnado deberá comezar a estudar o pasado simple dos verbos 
irregulares. Para facilitarlle a tarefa, vanse proporcionar unha táboas cos verbos en orde alfabética, que 
aparecerán periodicamente a partir da presentación deste tempo verbal, nas seguintes unidades. O 
profesorado deberá presentar estas táboas na clase, facendo fincapé na pronuncia dos mesmos e na 
necesidade de que o alumnado aprenda estas formas verbais de memoria. 

GR A14 Past simple Rematar cos exercicios e/ou corrixilos na aula. 
PR A15 –ed ending Preséntanse as normas de pronunciación da terminación –ed no pasado dos verbos regulares. Neste 

caso tamén se facilita a explicación en galego. KEY: 
/d/ /t/ /Id/ 

cleaned cooked wanted 
arrived helped folded 

7 

CL Coca-Cola O alumnado poñerá en práctica os seus coñecementos do pasado simple a través deste exercicio de 
comprensión de lectura, que vai seguido dunhas preguntas. KEY: a brain tonic, stimulant and headache 
remedy; people didn’t buy it; students’ own answer; students’ answers (7Up, Fanta...); started, conquered, 
surprised, cost, was, sold (2), received, realized, created, acquired, decided, made (2), founded. 

 Revisión xeral da 
unidade 

O “language review” debe entenderse como unha serie de actividades illadas de reforzo e de 
coñecemento de lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, para comprender e 
producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 
pedirlle ao alumnado que faga o language review fóra de aula para logo ser corrixido na propia aula. 8 

 Portfolio self-
assessment 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
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EO A1 Lazying on a 
Friday afternoon: 
cuestionario sobre 
actividades de lecer 

O alumnado traballa en parellas para completar un cuestionario sobre actividades de lecer, que serve 
como presentación do tema da unidade. Cando rematen todas as parellas, o profesorado solicitará 
retroalimentación do alumnado sobre as respostas anotadas. 1 

CL A2 GettingAround.com O alumnado deberá utilizar a información que se lle proporciona (que provén dunha pregunta e resposta 
realizada en Internet) para planificar a súa propia viaxe a Londres. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

CL A2 London for free O alumnado deberá ler a descrición curta sobre esta páxina web e contestar ás preguntas que seguen ao 
texto. 

EE A2 Planning a 
weekend trip 

Nesta última parte do exercicio sobre viaxes, os alumnos e alumnas planifican a súa viaxe de fin de 
semana a Londres. A saída da súa localidade e a saída de Londres xa se proporcionan. 

CL A3 The lost suitcase Neste exercicio preséntaselle ao alumnado a carta de reclamación dun viaxeiro e o formulario de 
reclamación incompleto. Trátase de que o alumnado extraia a información da carta e complete con ela o 
formulario. 

2 

GR A4-1 Verbos 
irregulares 

Esta é a primeira dunha serie de táboas coas formas do pasado simple e participio pasado dalgúns 
verbos irregulares. Os verbos aparecen en orde alfabética nestas táboas que se van ir intercalando entre 
os exercicios desta e da seguinte unidade. Trátase de que o profesorado guíe o estudo destes verbos por 
parte do alumnado, insistindo en que é preciso memorizar as formas dos mesmos. As mesmas táboas 
aparecen xuntas nunha única, por se o profesorado o preferise. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

VB/PR A5 Sports 
A5-1 Sports 

Comeza outro subtema desta unidade: os deportes. Con este exercicio preséntase vocabulario 
relacionado co n esa actividade. Espérase que o alumnado aprenda polo menos os nomes dos deportes 
máis coñecidos ou populares e que practique a súa pronuncia. Para esta tarefa, inclúese un documento 
audio coa pronunciación dos nomes, pero tamén a ligazón a unha páxina onde o alumnado que teña 
acceso a Internet poida practicar a pronuncia pola súa conta. 
Na segunda parte do exercicio, preséntanse tres deportes menos coñecidos. Trátase de que o alumnado 
discorra, coa axuda das imaxes, sobreo nome destes deportes en Galego. KEY: fencing= esgrima (B), 
lacrosse=non ten tradución (C), polo=non ten tradución (A). Lacrosse é o deporte estadounidense, a 
esgrima moderna é española e o polo é orixinario da Irán. 

CL A5-1 Sport rules O obxectivo deste exercicio é que o alumnado lea as regras e determine a que deporte corresponden. 
KEY: 1=football; 2=cricket; 3=basketball; 4=tennis 

3 

CO A5-2 What’s your 
favourite sport? 

Exercicio de comprensión oral sobre un ximnasio, onde o alumnado ten que contestar ás 5 preguntas con 
Verdadeiro ou Falso. Como sempre, o profesorado deberá facer fincapé na técnica que se debe utilizar 
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cando se realiza un exercicio deste tipo: ler primeiro as preguntas e logo centrar a atención na 
información que se lle pide nelas para así intentar extraela do texto oral durante a escoita. KEY: 1. No. It’s 
closed on Tuesdays; 2. Yes, it is.; 3. Tennis, swimming, football and basketball at the weekend; 4. £15; 5. 
Buses no. 11 & 5C. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

CL A5-3 A new hero: The 
story of Michael 
Phelps 

Exercicio de comprensión lectora sobre a vida do campión olímpico de natación, gañador de 8 medallas 
de ouro no 2008. O exercicio inclúe unha pregunta sobre os verbos regulares e irregulares. KEY: 
regular verbs: bullied, encouraged, loved, played, concentrated 
irregular verbs: was (5x), stood, made (2x), became, were, was began, swam, won 

CL/EO A5-4 Sports Quiz O alumnado deberá responder correctamente ao maior número posible de preguntas. Poderá facerse 
esta actividade individualmente ou en pequenos grupos de xeito que sirva tamén de xogo. As respostas 
corrixiranse co profesorado. KEY: 
1. d A baseball player; a. Wrong A footballer will use/kick a football.; b. Wrong. A tennis player will swing a 

racquet.; c. Wrong. A golfer will swing a club. 
2. a tennis; b. ball.; c. stick; d. bat. 
3. b rugby There are 30 players on the field at one time.; a. Wrong. There are 9 players on the field 

on each team at one time; c. Wrong. There are 11 players; d. Wrong. There are 5 players 
4. a Ballet is a type of dance. 
5. c An umpire is the ‘judge’ in a tennis game.; a. Wrong. In football ‘a penalty’ is when someone is given a free 

chance to kick the ball into the net.; b. Wrong. A football player is shown ‘a red card’ when he has to leave the 
game for breaking a rule.; d. Wrong. A football team gets a point when they score a goal. 

6. c An umpire is the ‘judge’ in a tennis game. 
7. d Beach volleyball is played on the sand. 
8. b Cricket is played in a field. 
Based on a similar exercise extracted from: BBC | British Council: www.teachingenglish.org.uk 
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GR A4-2 Irregular verbs De novo, unha táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares para o seu estudo. 
 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 

dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 
CO A5-5 At the ticket 

office 
Sinxelo exercicio de comprensión oral onde se practican os prezos, petición de información, etc. 5 

EO A5-6 How competitive 
are you? 

En parellas, o alumnado debe investigar os intereses e habilidades relacionados co deporte. 

VB A5-7 Action verbs Presentación de 7 verbos de acción en relación co deporte. O alumnado deberá unir verbos e debuxos e 
logo etiquetar os debuxos cos deportes correspondentes. É un xeito de repasar o vocabulario xa visto. 

5 EO A5-8 Game: Sport 
Trivia 

Actividade opcional sobre datos deportivos, algúns sinxelos e outros non tanto. As tarxetas son para 
recortar e, no caso de querer utilizar o xogo, proporcionaráselle ao quizmaster a folla que contén as 
preguntas e respostas, ademais dun espazo onde anotar os puntos de cada equipo. Antes de comezar, 
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deberíanse presentar polo menos algunhas das seguintes expresións ou gambits, que poden ser útiles 
durante o xogo para motivar o alumnado a utilizar a lingua obxecto de estudo mentres xoga: 
Toss/throw/pass the dice; Throw the dice again; It’s my/your turn; Choose/pick a card; Put it down; Put it 
back; Change the card; This is wrong; Don’t cheat! 
O profesorado explicará as seguintes regras ao alumnado: 
OBJECT: To get as many points as possible. The team with the most points wins. 
RULES: There are 2 teams, A and B. The teams get 1 point for each answer. 

• Place the cards face down in a pile in the centre of the table. 

• One student from the group acts as quizmaster. The teacher should act as assistant to the 
quizmaster to help him/her keep score, answer questions about rules, etc. 

• One person from each team rolls the dice or flips a coin. The team with the highest number 
on the dice or the one that gets heads, begins. 

• The first player picks up a card from the pack and gives it to the quizmaster. The quizmaster 
asks the question. Only the player who has picked up the card can answer. He/she has one 
minute to do so. 

• In questions with more than one possible answer, he or she has 30 seconds to give as many 
answers as possible. Each answer is worth 1 point. 

• The quizmaster writes down the number of correct answers from each player and the number 
of points. 

• The other team should be 1. controlling that the rival team does not cheat and 2. timing. 

• No one except the quizmaster is allowed to write anything down during play. 

• If a player does not know the answer, the quizmaster may allow the other team to answer for 
him/her and get the point/s. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de cinco minutos, algúns dos contidos estudados 
previamente. 

CO A6 Canción “Lazying on a Sunday Afternoon”, canción de Queen do album “A Night at the Opera” (1975) Pode servir 
ademais para repasar os días da semana. 

CL A7 Music 
A7-1 Genres & styles 
of world music 

Comeza unha sección sobre o xénero musical. Ao finalizar hai cinco preguntas sobre a música. 

EO A7-2 What about you? Cuestionario con dez preguntas divididas entre Alumno/a A e Alumno/a B. As parellas deberán facer e 
contestar ás preguntas, tomando nota mental das respostas, de xeito que lle poidan proporcionar 
retroalimentación sobre o/a compañeiro/a ao profesorado cando se lle solicite. 

6 

CL/EO A7-3 Music Quiz Trátase doutro pequeno test cultural, pero esta vez sobre a música. Recoméndase completar a actividade 
oralmente coa clase. 
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GR A4-3 Irregular verbs Terceira táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares para o seu estudo. 

 
 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 

dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 
GR A8 Pronouns Presentación dos pronomes persoais e adxectivos posesivos a través dunha táboa que deberá completar 

o alumnado coa axuda do/a profesor/a. 
CL A9 Literature & Film 

A9-1 The Brontë 
Sisters 

Consiste nun texto biográfico sobre a familia de escritoras, que serve de introdución ao subtema de 
literatura e cine. 

CO A9-2 Video-listening 
“The Legend of Sleepy 
Hollow” 

Exercicio opcional que o profesorado poderá realizar para introducir a comprensión oral con vídeo. As 
actividades comezan coa escoita dun extracto da obra de Washington Irving, pero sen preguntas, pois só 
se trata de que o alumnado se fixe nas imaxes e só escoite o son das palabras sen intentar 
comprendelas. As preguntas faríanse logo do visionado da sexta escena do filme de Tim Burton, 
protagonizado por Johnny Depp. Inclúese a transcrición do diálogo desta escena. Nos exercicios 
proponse un xeito de traballar coa escena, pero o profesorado poderá adaptar esta proposta ao nivel do 
seu alumnado. 

EO A10 Watford Walk 
Theatre 

Exercicio para realizar en parellas, onde o estudante B debe realizar preguntas ao A para completar a 
información da súa tarxeta. 

GR A4-4 Irregular verbs Cuarta táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares para o seu estudo. 
PR A11 What is stress? Explicación da acentuación das palabras en inglés, coa presentación das regras seguidas de exercicios 

de práctica. KEY: 
a. I found a wallet in the street and took it to the Police. 
b. He drove his car back to London. 
c. Jack bought a new TV last Friday. 
d. They are looking forward to your visit next January. 
e. Would you like to play a game of football? 
f. They have a lot of work these days. 
g. Shakespeare wrote passionate, lovely poetry. 

7 

GR A4-5 Irregular verbs Quinta táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares para o seu estudo. 
 Revisión xeral da 

unidade 
O “language review” debe entenderse como unha serie de actividades illadas de reforzo e de 
coñecemento de lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, para comprender e 
producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 
pedirlle ao alumnado que faga o language review fóra de aula para logo ser corrixido na propia aula. 

8 

 Portfolio self-
assessment 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
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CL A1 History Comprensión lectora sobre o tema da historia e a importancia do seu estudo. 
GR A2-1 Verbos 

irregulares 
Esta é a primeira dunha serie de táboas coas formas do pasado simple e participio pasado dalgúns 
verbos irregulares. Os verbos aparecen en orde alfabética nestas táboas que se van ir intercalando entre 
os exercicios desta e da seguinte unidade. As mesmas táboas aparecen xuntas nunha única, por se o 
profesorado o preferise. 

CO A3 Huntington Tourist 
Office 

Neste exercicio de comprensión lectora, o alumnado ten acceso á transcrición do texto e pode seguir a 
audición por escrito. A audición é a gravación dunha máquina contestadora da oficina de turismo de 
Huntington. O alumnado deberá extraer a información precisa para contestar ás preguntas. 

1 

PR A4 Pronunciación Práctica dos sons vocálicos . A continuación o alumnado deberá prácticar tamén a 
pronuncia de varios países e doutras palabras. 
/ə/ about, mother, agree  wrote, note, thrown, show  brown, now, pound 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

GR A2-2 Irregular verbs Outra vez, unha táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares para o seu estudo. 
VB A5 Money, Money, 

Money 
A. Segundo exercicio en relación cos cartos, onde se presenta vocabulario sobre os distintos xeitos de 
pago.  

CL A5 Pound Sterling B. Texto sobre a moeda británica que inclúe un cadro con datos sobre a mesma. 
GR A2-3 Irregular verbs Terceira táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares. 

2 
PR A6 stress in sentences Abórdase outra vez o tema da acentuación de palabras. O alumnado deberá decidir se as palabras que 

se lle dan estarían acentuadas dentro dunha frase. Así mesmo, no segundo exercicio deberán subliñar as 
palabras que se acentúan dentro das frases. 
KEY: ex. 2. 

a. What time do you finish work? 
b. They booked a table in the best restaurant. 
c. Good morning! What do you want for breakfast? 
d. The plane landed at twelve o’clock. 
e. I was watching the tennis match on TV. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

EO A7 Pullen Store Exercicio a realizar en parellas en relación co tema do diñeiro: consiste en que o estudante A realice 
preguntas ao B para completar a información da súa tarxeta sobre a tenda Pullen. 

GR A2-4 Irregular verbs Cuarta táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares. 

3 

VB/GR A8 Transport Preséntanse os medios de transporte, así como as normas que rexen o uso das preposicións con cada 
un deles. 
A. O tema comeza cun exercicio onde o alumnado deberá etiquetar as imaxes coas palabras do círculo. 
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B. En segundo lugar, e baseándose no documento audio que inclúe, pídeselle ao alumnado que distinga 
os sons e os una á palabra correspondente.  
O profesorado deberá destacar o vocabulario americano e británico do cadro. Os/as alumnos/as deberían 
recoñecer algunhas das palabras de anteriores unidades. Así mesmo, no cadro de texto inclúese a imaxe 
do transporte típico na India, que tamén se chama tuk-tuk. KEY: c) rickshaw; b) India  

GR A8-C Prepositions and 
transportation 

Estúdanse as preposicións que se utilizan cos distintos medios de transporte estudados. A continuación 
da presentación gramatical, o alumnado deberá realizar un pequeno exercicio sobre o tema. 

GR A8-D Actions and 
transportation 

Neste exercicio trátanse frases verbais en relación co transporte. Ao igual que no anterior apartado, a 
continuación da presentación gramatical, o alumnado deberá realizar un pequeno exercicio sobre o tema. 

VB/CO E Video-viewing Na medida do posible, pois a secuencia é accesible a través de YouTube en Internet, proponse que o 
alumnado vexa a secuencia indicada do filme “What’s Up Doc”, simplemente para anotar os medios de 
transporte que aparecen na mesma. Esta actividade serviría como “warmer” da sesión 4. 

GR A2-5 Irregular verbs Quinta táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares. 
CL A9 Taxi! Lectura e comprensión sobre este medio de transporte en Nova York. Este texto introduce algún 

vocabulario novo, como por exemplo “hailing”; explícase nun pequeno cadro despois do texto. 
4 

EO A10 Taking a taxi! De xeito similar aos exercicios da unidade 5, aquí preséntanse frases de “supervivencia” para o turista 
que desexe chamar un taxi na rúa ou por teléfono. O alumnado traballará en parellas. Primeiro prepárase 
estudando as frases que aparecen na columna esquerda da táboa e logo practicará os diálogos co/coa 
compañeiro/a. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

GR A2-6 Irregular verbs Sexta táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares. 
PR A11 Intonation Preséntanse as normas sobre a entoación e inclúese un documento audio para practicar a pronuncia na 

aula. Ao alumnado pídeselle que traduza ao galego os exemplos que se inclúen. 
VB A12 Places Vocabulary extra. Un dos obxectivos desta unidade é intervir en transaccións da vida cotiá. Polo que, é 

pertinente que o alumnado coñeza o vocabulario do contexto de ditas transaccións. Como noutros 
exemplos similares, ofrécese vocabulario engadido que complete o xa coñecido. 

CL A13 Signs A interpretación dos sinais que atopamos a diario é importante, tanto na nosa lingua como nas 
estranxeiras que estudemos. Neste exercicio o alumnado deberá ser quen de situar cada sinal no lugar 
onde a podemos atopar. Para iso unirá as frases coa imaxe correspondente. 

5 

GR A2-7 Irregular verbs Sétima táboa coas formas do pasado dalgúns verbos irregulares para o seu estudo. 
 Revisión xeral O “language review” debe entenderse como unha serie de actividades illadas de reforzo e de 

coñecemento de lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, para comprender e 
producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 
pedirlle ao alumnado que faga o language review fóra de aula para logo ser corrixido na propia aula. 

6, 7 e 8 

 Portfolio self- Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
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assessment 
 

MÓDULO 3 BLOQUE 1 UNIDADE 9  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

CL A1 Surfin’ for news A unidade céntrase de cheo nas novas tecnoloxías e comeza cun exercicio de comprensión lectora e 
expresión escrita baseado na consulta de webs de noticias. O profesorado deberá explicar o significado 
da palabra site, que probablemente non recoñeza o alumnado. Combina as habilidades básicas de 
manexo das TIC e o coñecemento da lingua. Para realizar a primeira actividade, é preciso contar con 
conexión a Internet. 

CL A2 The Coen Brothers O alumnado deberá responder a preguntas sobre unha noticia curta, para o que deberán proporcionar un 
titular de noticia. 

1 

VB A3 Types of films Relacionada co artigo de prensa sobre os irmáns Coen, esta actividade presenta o vocabulario dos 
xéneros cinematográficos básicos. Os estudantes terán que seleccionar o xénero correspondente para as 
películas que se citan: No Country Old Men (thriller), Blade Runner (sci-fi), Ice Age (cartoon), Airplane! 
(comedy), Alien (horror film), Titanic (romance-adventure), Seven (thriller). 

 Quick Review/Warmer Pedir que o alumnado propoña 5 palabras que sexan útiles e que recorde da sesión anterior. 

2 

VB A4 Newspaper 
vocabulary 

Para esta actividade será preciso que o profesorado proporcione exemplares da prensa (preferiblemente 
inglesa) ao alumnado para que vexan os formatos, seccións, etc. Faise unha relación do vocabulario 
principal relacionado coa prensa escrita. O alumnado, en parellas ou grupos pequenos, coa axuda do 
profesorado e consultando o dicionario bilingüe, deberá comprender o vocabulario e logo localizar na 
propia prensa exemplos do mesmo. 

 Quick Review/Warmer Repasar o vocabulario xa visto dos mass media. 
GR A5 must & needn’t Introdución aos verbos modais needn’t & must a través duns resumos gramaticais e un sinxelo exercicio 

onde o alumnado deberá subliñar estes verbos modais dentro dun texto. Dito texto é un fragmento do 
exercicio de CL sobre como descargar un podcast. 

VB A6 Networds Part I Presentaráselle ao alumnado parte do vocabulario deste exercicio antes de realizar a actividade sobre 
podcasts, xa que é preciso coñecer estas palabras ou expresións para poder completalo. 

3 

CO A7 Como descargar 
un podcast 

O alumnado segue unha serie de instrucións de como localizar e posteriormente descargar un podcast. O 
profesorado orientará en todo o momento ao alumnado. É importante que as parellas de alumnos tomen 
nota do proceso e do/s documento/s descargados xa que logo deberán facer un resumo na seguinte 
unidade. 

 Quick Review/Warmer Repasarase o vocabulario de Internet estudado na anterior sesión. 
VB A8 Networds Part II Séguese co estudo da segunda parte do vocabulario de Internet. Este vocabulario, xunto co estudado na 

anterior sesión, servirán ao alumnado para preparar a actividade de EO que van realizar a continuación. 4 
EO A7 (2ª parte) Resumo 

exposición do podcast 
Nesta actividade o alumnado disporá dun tempo (máximo 20 minutos) para preparar o resumo para a súa 
posterior exposición oral na aula. 
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 Quick Review/Warmer Repasarase o vocabulario de Internet estudado na sesión anterior. 
VB A9 Technology Presentación de vocabulario de aparellos técnicos tales como ordenador portátil, scanner, etc. O 

profesorado deberá resaltar a acentuación das novas palabras e animar o alumnado a subliñar a sílaba 
que vai acentuada. 

EO A9 Technology Exercicio de EO onde o alumnado describe un dos obxectos do exercicio de vocabulario ao/á seu/súa 
compañeiro/a para que este/a intente acertar o nome. 

5 

Pronun. A10 Final “s” Consiste na revisión da pronunciación da –s final en substantivos. Utilizaranse as palabras do exercicio 
anterior (plurais) como base do exercicio. Fixarse no plural irregular de mouse = mice. 

 Quick Review/Warmer Sopa de letras cos verbos (R1 do Language review) e repaso do vocabulario do exercicio anterior. 
6 

CO A11 Canción “Video Killed the Radio Star” de The Buggles. 
 Quick Review/Warmer Repasar, facendo fincapé na pronunciación, das palabras estudadas na sesión anterior. 

7 

CL/Estratexias A12 BBC Radio online O alumnado precisa ter acceso por parellas a Internet e a un ordenador. O obxectivo desta actividade é 
completar a táboa que se presenta con información sobre varias emisoras de radio da BBC en Internet. O 
alumando elixirá un programa por tipo e escoitará ou verá un extracto do mesmo (aínda que non se 
comprenda todo o texto). Esta actividade fomenta a autonomía na aprendizaxe do alumnado a través da 
destreza de comprensión lectora. 

 Revisión xeral da 
unidade 

O “language review” debe entenderse como unha serie de actividades illadas de reforzo e de 
coñecemento de lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, para comprender e 
producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 
pedirlle ao alumnado que faga o language review fóra de aula para logo ser corrixido na propia aula. 

8 

 Portfolio self-
assessment. 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 

 

MÓDULO 2 BLOQUE 1 UNIDADE 10  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

CL A1 What’s in a name? Preséntase o tema da unidade a través dun pequeno texto sobre a importancia do nome dun produto. O 
artigo fala dunha das primeiras enquisas sobre este tema. Pode que o alumnado coñeza o perfume ou 
polo menos a celebridade que o produce: Jennifer López (J.Lo: /�eil↔u/). Sería interesante que o 
alumnado lea primeiro o texto para si e despois que varios alumnos fagan quendas para lelo en alto. 

EO A1 The best name for 
a perfume 

A continuación, no exercicio de expresión oral, o alumnado, traballando en grupos, deberá elixir o mellor 
nome para o perfume de Madonna. O nome gañador, Taunt, non aparece na listaxe, xa que parecía 
demasiado difícil de entender e pronunciar para o alumnado; en cambio, o feito de eliminalo non impide 
acadar o obxectivo deste exercicio. 

1 

CL/EO A1 Toyota & Kellogg Famous brands: Toyota, Kelloggs, Converse. O exercicio divídese en dúas partes. A primeira é un 
exercicio de lectura e expresión oral. O alumnado traballará en parellas. Cada alumno elixe ler un dos 
dous textos  paseniño, para poder logo resumirllo ou explicarllo ao/á seu/súa compañeiro/a. O 
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profesorado deberá esclarecer calquera dúbida respecto do vocabulario mentres o alumnado está lendo 
e preparando o seu texto antes de resumilo oralmente. 

CL/CO A1 Converse Este exercicio de comprensión lectora é tamén sobre unha marca moi coñecida e tamén moi de moda en 
todo o mundo, pero máis en detalle que os textos anteriores. Neste caso o alumnado deberá ler o texto 
para si e logo responder ás preguntas que seguen con respostas curtas. 

 Quick Review/Warmer Repasaranse os verbos, así como os pronomes e adxectivos. 
PR A2 Ditongos Como xa se reiterou ao longo das distintas unidades, o profesorado axudará o alumnado a coñecer os 

sons vocálicos e consonánticos, mediante a visita das páxinas webs xa mencionadas. Como conclusión 
poderá requirir que o alumnado busque unha palabra por cada un dos sons consonánticos e que sexa 
quen de pronuncialas pertinentemente. 

VB A3 Before & After Seguindo co tema da publicidade e mass media, preséntanse adxectivos e comparativos a través dun 
programa televisivo dun xénero moi en voga nestes momentos nos países anglosaxóns, no que unha 
persoa recibe, como agasallo, a visita dun decorador ou decoradora na súa casa para lle facer un 
“cambio radical”. Posiblemente haxa alumnado que coñece este tipo de programas, que tamén se 
realizan sobre cambios en xardíns, coches, motos e mesmo sobre persoas, a través da cirurxía plástica. 
De aí o título da actividade: antes e despois. 

2 

GR A4 Comparativos Ofrécese unha explicación gramatical organizada en táboas, que servirán de referencia para completar 
os exercicios que seguen. O alumnado deberá completar tanto as regras de formación do comparativo, 
como as da ortografía dos adxectivos comparativos. 

 Quick Review/Warmer Revisión dos adxectivos estudados na anterior sesión, así como as normas de formación do comparativo. 
GR A4 Comparativos Logo de repasadas as regras do comparativo, o alumnado deberá realizar os exercicios, que consisten 

en escribir a forma comparativa dos adxectivos básicos contidos na táboa e a súa colocación na columna 
correcta, segundo sexa a súa forma. 

VB A4 Adxectivos Preséntanse máis adxectivos relacionados coa casa que acaban de ver. Cómpre explicar os adxectivos e 
resaltar os que se poderían utilizar normalmente tanto para persoas, como para obxectos. O alumnado 
terá que escribir 5 frases utilizando estes adxectivos, para comparar a casa de Marge, antes e despois da 
reforma. 

EE/EO A4 5 sentences. 
Traballo en parellas 

Logo de escribir as 5 frases, os alumnos terán que lerllas ao/á seu/súa compañeiro/a. 3 

CL/EE A5 Comparisons are 
odious 

A comprensión de lectura “As comparacións son odiosas” trata sobre Sheila, unha muller estadounidense 
que compara a súa cidade natal, Philadelphia, con Madrid. O texto debería lembrar ao alumnado desa 
tendencia tan común a comparar e buscar o mellor na nosa cidade, vila ou aldea, fronte a outras. Aínda 
que o alumnado non se identifique co personaxe, por ser esta de EEUU, debería quizais identificarse 
facilmente con esa actitude de que todo o noso é mellor. O certo é que o texto indica que Sheila intenta e 
consegue ser bastante obxectiva nas súas apreciacións. Ao final do texto, o alumnado deberá contestar a 
preguntas de verdadeiro/falso sobre o mesmo. 
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A segunda parte da actividade consta dun exercicio de EE onde o alumnado ten que escribir un texto 
comparando dúas cidades, vilas, aldeas (hamlets) que coñece. Como axuda, ofrécese un cadro con 
varios adxectivos básicos, algúns dos cales xa coñecen. 

 Quick Review/Warmer Revisión de preposicións e locucións prepositivas (tempo, lugar, etc.). 
VB/GR A6 Shall we dance? Este pequeno exercicio de gramática presenta as expresións Shall we…? e How about? para facer 

suxestións. O texto serve de preparación para o exercicio de EO que segue. 
EO A6 Diary Making arrangements. O alumnado terá que conseguir que outros compañeiros (poden traballar con 2 ou 

3) veñan á súa festa. Antes de comezar, cada alumno deberá establecer na súa axenda o día e hora da 
súa festa e tamén algunha actividade ou cita en distintas horas e días ao longo da semana. 

4 

CO A7 Canción It’s my party (Leslie Gore). 

 Quick Review/Warmer Adverbios de frecuencia. 
VB A8 What’s the 

weather like?: The 
weather 

Esta actividade trata sobre o tempo meteorolóxico e a súa predición. Comeza coa presentación de 
adxectivos relacionados co tempo e as formas de substantivo, adxectivo e verbo destas palabras. O 
alumnado deberá utilizar os adxectivos que acaba de aprender en distintas frases relacionados co tempo 
das catro estacións. A continuación, deberán elixir a palabra correcta para completar unhas frases. 

GR A9 Future “will” Preséntase a forma do futuro con will, relacionado con predicións, neste caso, do tempo. Tamén se 
explica a utilización de might en predicións. A continuación da explicación gramatical, o alumnado deberá 
completar un curto exercicio de ocos. 

5 

CL A9 Internet weather Na primeira parte o alumnado visita as páxinas suxeridas para buscar a predicción do tempo. Deberá 
tomar notas, pero non é preciso que redacte frases completas, salvo que o nivel da clase asi o permita e 
aconselle.  

 Quick Review/Warmer Expressions related to the weather. 

EO A10 What’s the 
weather like today? 

Trátase dun exercicio en parellas, onde os alumnos A e B teñen parte da información contida nunha 
mesma táboa. Para completar dita táboa, será preciso que se fagan preguntas para conseguir a 
información que lles falta. Ao finalizar o exercicio, os alumnos A e B deberían cotexar as súas respetivas 
táboas para asegurarse de que a información é correcta. 

CO A11 Canción “Singin’ in the Rain” by Gene Kelly. 

Pronunciación A12 Long schwa Como xa se reiterou ao longo das distintas unidades, o profesorado axudará o alumnado a coñecer os 
sons vocálicos e consonánticos, mediante a visita das páxinas webs xa mencionadas. Como conclusión 
poderá requerir que o alumnado busque máis palabras con ese son e que sexa quen de pronuncialas 
pertinentemente. 

6 

VB A13 The Environment: 
giving opinions 

O tema desta actividade é o medio ambiente. Para presentala, o alumnado estudará vocabulario 
relacionado con este tema tan de actualidade. Pode que coñeza algunhas das palabras que se 
presentan. A listaxe é bastante grande, pero parece importante que moitas delas polo menos lle soen, 
aínda que non será preciso que se memoricen. 

7  Quick Review/Warmer Environment vocabulary (taboo) & giving opinions. 
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Taboo: un alumno A recibe as palabras en forma de baralla, colócaas boca abaixo enriba da mesa e 
comeza a intentar definir cada unha das cartas que levanta. Os membros do seu equipo (A) teñen que 
adiviñala. O obxectivo do xogo é que o equipo do xogador acerque o máximo número de palabras posible 
dentro dun límite de tempo (un ou dous minutos, dependendo do reloxo, xa que se se utiliza un de area, 
este poden variar). 
O equipo B é o que comproba que a persoa que intenta definir a palabra non usa a súa raíz para facelo 
(este equipo ten unha lista das palabras ou a tarxeta de cada palabra que se está definindo).  
Se a persoa que define as palabras se traba, pode deixar a carta e coller outra, pero soamente dúas 
veces. Se iso ocorrese unha terceira vez, remata o tempo. 
Cando se acaben as palabras por definir, cóntase o número de acertos de cada equipo. O equipo que 
máis acertos teña, é o gañador. 

VB A14 The Environment: 
Agreeing & 
Disagreeing 

Preséntanse frases que o alumnado poderá utilizar cando quere dar a súa opinión sobre algún tema, 
neste caso o medio ambiente. O exercicio propón que o alumnado coloque as distintas frases na columna 
que corresponda, segundo a persoa estea de acordo, en desacordo, emitir un xuízo, etc. 

EO A15 What do you 
think? 

Agreeing & disagreeing (global warming) (conversation questions). Esta actividade presenta ao alumnado 
a oportunidade de contestar a unhas preguntas e dar a súa opinión sobre as mesmas. O alumnado 
traballará en grupos de 3. Hai dúas “barallas” de cartas ou papeliños. As primeiras conteñen preguntas, e 
as segundas, posibles maneiras de dar unha opinión sobre un tema. Un alumno collerá unha carta con 
pregunta e formularalla ao seu compañeiro. Este, a súa vez, collerá unha carta/papeliño coa frase que 
deberá utilizar cando responda á pregunta ou dea a súa opinión ao respecto do tema que se trata nesa 
pregunta. Se o grupo considera que contestou adecuadamente á pregunta, pode quedar con ela; pero, de 
non ser así, a pregunta volve á baralla. O alumno que máis preguntas acumule é o gañador. 

 Revisión xeral da 
unidade 

O “language review” debe entenderse como unha serie de actividades illadas de reforzo e de 
coñecemento de lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, para comprender e 
producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 
pedirlle ao alumnado que faga o language review fóra de aula para logo ser corrixido na propia aula. 

8 

 Portfolio self-
assessment. 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 

 

MÓDULO 2 BLOQUE 2 UNIDADE 11  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

VB A1 Healthy mind, 
healthy body 

Esta actividade presenta vocabulario relacionado coa saúde, tema central da unidade.  

GR/VB A1 How often...?: 
Adverbios de 
frecuencia 

Revisión dos adverbios e expresións de frecuencia, o seu significado e colocación, que o alumnado porá 
en práctica a través de preguntas que comezan con How often...? 
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CO A2 The check-up O anterior exercicio é ponte para a actividade de CO nunha consulta médica. Nesta actividade Ms. 
Richards visita ao seu doutor e o alumnado debe centrarse en extraer información relativa aos seus 
costumes alimenticios concluíndo nun consello á paciente. 

 Quick Review/Warmer Escribir 5 palabras relacionadas coa saúde (sesión anterior). 
GR A3 Giving advice: 

“should”/shouldn’t 
Resumo gramatical con should, modal para indicar consello, e exercicios da súa aplicación. 

CL  A4 “10 tips for a 
healthier lifestyle” 

Actividade de CL sobre os 10 consellos para levar unha vida saudable. O alumnado poderá facer esta 
actividade en parellas ou en grupos pequenos e deberá ser quen de entendela, mediante o uso de 
dicionarios, ou “peer help” onde un alumno cun maior grao de dominio é quen de guiar a outro con menos 
capacidade na destreza lectora. 

2 

EO Comparar as 
respostas 

A finalidade da actividade é tamén chegar a unhas conclusións nas que se poña de relevo os consellos 
máis difíciles e máis doados de seguir para ter unha vida sa. Nas conclusións o alumnado alegará as 
razóns mediante o uso de expresións como a aprendida should/shouldn’t e o elenco de vocabulario. 

 Quick Review/Warmer Revisión de vocabulario sobre a saúde, cuantificadores, acordo/desacordo. En todo caso o profesor debe 
ser receptivo ante as necesidades reais do alumnado do grupo, e dos aspectos que imperiosamente 
necesitan revisión. A actividade de reforzo pode levarse a cabo mediante unha destreza ou unha 
combinación de varias. De calquera xeito, non debe estenderse máis aló de 5-7 minutos da sesión. 

GR A5 Quantifiers Os cuantificadores: how many, how much, a lot, none, not much, not many, quite a lot e os seus usos. 
3 

CL/EO A6 Food Habits 
Survey 

Actividade comunicativa que combina dúas destrezas e que se centra nun cuestionario sobre hábitos 
alimenticios. O exercicio combina todo tipo de información xa aprendida. Así, mediante o rol de doutor e 
paciente, serve como revisión ao tempo que amplía algún vocabulario da vida cotiá: fry, bake , grill, etc. 

 Quick Review/Warmer Exercicio de revisión de pronomes interrogativos. O feito de que exista unha actividade de reforzo ao 
comezo de cada sesión suporá que o alumno teña a posibilidade de revisar o xa aprendido e que tivese 
maior dificultade. En ningún caso a actividade ten por que ser aburrida; pola contra, o profesorado deberá 
desenvolver estratexias para que a aprendizaxe non se opoña á diversión e ao gusto por enriquecer o 
seu coñecemento da lingua inglesa. 

VB/PR A7 What’s the matter? Presentación de vocabulario de situacións de síntomas, malestar e enfermidade (headache, backache, 
flu, have a temperature, etc…). Os verbos que os acompañan e os seus remedios e solucións. O profesor 
deberá presentar o vocabulario, axudarlle na pronuncia e deixar que o asimile para o que lle facilitará as 
estratexias diferentes que mellor conveñan, como uso de dicionarios, consulta de páxinas web, etc.  

VB A7 What should I do?: 
fill in the gaps 

Actividade de encher ocos. Nun diálogo entre Martha e ti, danse consellos para que Martha se recupere 
dunha situación de febre. 

4 

VB A7 What should I do?: 
expressions 

A actividade anterior é introdutoria da presentación de vocabulario sobre doenzas ou malestar (explicar a 
“false friend”, sympathy, que en inglés non significa simpatía, senón compaixón ou solidariedade). 

5  Quick Review/Warmer Actividade de reforzo e revisión do vocabulario da unidade, por exemplo mediante un exercicio de 
elección múltiple que se pode realizar en grupos a modo de xogo. Pódese dar como consigna que gaña o 
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grupo máis rápido co maior número de acertos, etc. 
EO A7 Role-play: giving 

advice. 
Pedir cita nunha 
consulta médica 
indicando síntomas da 
doenza. 

Co vocabulario aprendido e as expresións poden levarse a cabo distintas situacións de roleplay: así 
podemos ter algunhas parellas que sexan médico e paciente con diferentes doenzas e nas que o 
paciente terá que falar dos síntomas e o médico proporá distintas solucións. 
Pola contra, outras parellas poderán ser dous amigos nos que un lle expón o seu malestar e o outro lle 
aconsella como mellor superar á doenza. 
En todos os casos o profesor debe insistir en que se deberán usar o maior número de expresións xa 
aprendidas. 

EE Carta a revista 
pedindo consello 

Actividade escrita na que se expón unha situación de malestar ou doenza e para a que se pide axuda 
nunha revista online médica. O profesor dará previamente as consignas que deberá manifestar o 
alumnado. 

PR A8 /d/, /k/,… 
consonantes 

Como xa se reiterou ao longo das distintas unidades, o profesorado axudará o alumnado a coñecer os 
sons vocálicos e consonánticos, mediante a visita de páxinas webs xa mencionadas. Como conclusión 
poderá requirir que o alumnado busque unha palabra por cada un dos sons consonánticos e que sexa 
quen de pronuncialas pertinentemente. 

VB A9 Health crossword Esta actividade poderá levarse a cabo mediante a  consulta de todo tipo de ferramentas: dicionarios, 
tradutores e outros materiais de consulta, xa que contén vocabulario máis específico. 
Solucións: (Across) 2. heart; 4. stress; 6. headache; 8. advice; 9. remedy; 11. ill; 12. back; 13. healthy; 14. 
painkiller; 15. temperature; (Down) 1. diet; 3. exercise; 5. lifestyle; 7. cough; 10. walk 

CO A10 Canción “Get well 
soon” / “I am a grocery 
bag” 

Canción de “Get well soon” de The Elegants ou “I am a grocery bag” de They Might be Giants. 

GR A11 Pronomes 
relativos 

Presentación dos pronomes relativos e os seus usos. Non se profunda no tema.  

6 

PR A12 Sentence stress Breve introdución á acentuación dentro da oración. 
 Quick Review/Warmer Pódese pedir ao alumnado que sexa el e non o profesor quen propoña unha actividade de revisión. Como 

acaban de facer un encrucillado sobre a saúde e a medicina, poden traer de fóra da aula unha propia, un 
quízz sobre o vocabulario e estruturas aprendidas. 
O feito de que o profesorado valore cunha cualificación as actividades fará que se valore o esforzo de 
todos. 

CL A13 10 Curious facts Lectura de 10 noticias curiosas aparecidas na prensa. Poderase votar a máis interesante, disparatada, 
inxenua, etc. O profesor valorará as producións das parellas. 

7 

EO A13 10 Curious facts: 
information in the 
press 

O profesor pode pedir en días anteriores que por parellas localicen unha noticia curiosa en prensa, que 
deberán resumir. 

8  Revisión xeral da O “language review” debe entenderse como actividades illadas de reforzo e de coñecemento de lingua, 
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unidade necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, ser capaz por último de comprender e 
producir actividades comunicativas. 

 Portfolio Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
 

MÓDULO 2 BLOQUE 2 UNIDADE 12  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

EO A1 Phone survey A actividade centra o tema da unidade: o teléfono e os seus usos. Este cuestionario para ser resolto en 
parellas trata de establecer  estatísticas dos usos que facemos do teléfono na nosa vida cotiá. 

1 CL/EE A1 Phone 
conversations 

Actividade que combina varias destrezas e cuxa finalidade é completar 4 conversas telefónicas cunhas 
oracións e expresións de uso habitual nas conversas telefónicas xa dadas ao alumno. Procurarase que o 
alumnado se familiarice e aprenda algunhas destas frases feitas de uso habitual nas conversas 
telefónicas. 

 Quick Review/Warmer Escribir 5 frases feitas empregadas en conversacións telefónicas e practicalas oralmente procurando 
darlle a entoación adecuada. 

CO/EO A1Role-play Repetir e practicar as catro conversas que darán un repertorio e maior seguridade ao alumnado á hora de 
expresarse. 

VB A2 Useful expressions Actividade de reforzo na que se debe corrixir cada unha das oracións de contexto telefónico na que hai 
un erro.  2 

PR A3 Revisión de 
consonantes difíciles 
(television/judge) 

O obxecto da actividade é novamente revisar os sons consonánticos, neste caso fundamentalmente os 

sons /j/ e /ȴ/Tal e como se ven mencionando debemos visitar páxinas web como Phonetics Flash 

Animation Project  en http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/)  para poder escoitar e poder 
reproducir os sons correctamente. Sons que deberán recoñecer nunha selección de palabras.  

 Quick Review/Warmer Actividade de reforzo que pode tratar sobre relativos, tempos verbais, etc. 
CO A4 Canción “Talk” by Coldplay. A canción poden ser empregadas para revisar: vocabulario, reforzar expresións, 

frases feitas, etc ao tempo que é un lecer. 
VB A5 Mobiles & cells Un exercicio de emparellamento sobre o nome de móbil en diversos idiomas. 

3 

EO A5 Mobile phone 
survey 

En parellas, deberase facer esta actividade de expresión oral, novamente un cuestionario sobre o 
teléfono móbil. 

EO Quick Review/Warmer Actividade de reforzo no que o alumnado debe ofrecer opinións, consellos ante situacións ofrecidas/ lidas 
polo profesor. 

EO A6 That’s so rude! 
Against the law/bad 
manners 

En grupos, débese discutir se as accións cos móbiles ofrecidas no exercicio son de boa ou mala 
educación. Finalmente cada representante de grupo debe expoñer as conclusións as que chegaran. 4 

CL A6 Very short history 
of the phone 

Actividade de comprensión de lectura sobre as orixes do teléfono e os seus descubridores.O alumnado 
terá que responder só se as afirmacións son verdadeiras ou falsas. O alumnado pode corrixir o exercicio 
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en grupo. 
 Quick Review/Warmer Actividade de reforzo na que se pida ao alumnado transformar oracións en tempo presente, pasado e 

futuro afirmativas en negativas e interrogativas. Transformar  5 frases podería ser suficiente sempre e 
cando o alumnado teña a oportunidade de reflexionar sobre os cambios a realizar nas transformacións. 

CO A6 Canción “Love on the telephone” by Foreigner 5 
CL A7 Phone fact file: Dial 

911 
Comprensión de lectura sobre os números telefónicos en Estados Unidos. Curiosidades que se poden 
comentar e contrastar co alumnado e que reforzan os aspectos socioculturais da aprendizaxe da lingua 
estranxeira. 

EO Quick Re 
view/Warmer 

Exercicio de revisión na que o profesor achegue situacións ás que o alumnado poida responder utilizando 
frases típicas: por exemplo nun hotel atopas que non hai toallas limpas, que dirías? 

VB/CL/CO A8 Opening & closing 
hours: Conversación 
para pedir unha cita 
no médico  

Comeza a actividade cunha revisión de vocabulario referido a profesións que xa se tratara noutra 
unidade. Posteriormente  escóitase e lese unha chamada telefónica que supón unha petición dunha cita 
médica ao Dr. Rhodes. 
Ofrécese un diálogo que o alumnado deberá repetir e que será a base para o seguinte exercicio no que  
expandirá o vocabulario e incluirá novas expresións 

EO A8 Pedir unha cita no 
médico 

Comeza o exercicio cunha relación de vocabulario referido a expresións de tempo, que completan ás xa 
coñecidas polo alumnado. 
Posteriormente o alumnado, en parellas, poderá compoñer un roleplay dunha conversa telefónica na que 
se pida cita para o Dr. Rhodes e na que se procurará incentivar o alumnado para empregar expresións 
como as que figuran baixo o epígrafe “other”. En todo caso, é importante que todos os alumnos teñan a 
oportunidade de intervir e actuar ante os demais compañeiros. 

6 

Estratexias A9 Phone Glossary O profesorado presentará o glosario de vocabulario referido ao teléfono. En ningún caso suporá que o 
teña que coñecelo todo, aínda que pode recomendar que seleccione cando menos 3 palabras ou 
expresións de cada un dos apartados para reforzar o seu vocabulario. 

CL/ EO Quick Review/Warmer Dadas unhas oracións, o alumnado terá que poñelas na orde correcta no menor tempo posible (jumbled 
sentences). 

7 EE A 10 A mystery story 
about a phone 

Exercicio de escritura creativa na que o alumnado deberá escribir unha historia de cando menos 150 
palabras na que un/o protagonista sexa un teléfono. O drama, misterio e creatividade farán o resto.  
Esta produción escrita poderá supoñer unha cualificación máis da avaliación de progreso do alumnado. 

 Revisión xeral da 
unidade 

O “language review” debe entenderse como unha serie de actividades illadas de reforzo e de 
coñecemento de lingua, necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, para comprender e 
producir actividades comunicativas. O profesor, dada a temporalización das actividades da unidade, pode 
pedirlle ao alumnado que faga o language review fóra de aula para logo ser corrixido na propia aula. 

8 

 Portfolio Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
 

MÓDULO 4 BLOQUE 1 UNIDADE 13  
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1 e 2  

VB/CO/CL/EO/E
E/PR 

Review Unit Esta unidade comeza cunha de reforzo onde se repasan os contidos das unidades 1 a 4. Esta review 
lesson debería servir, por tanto, para que o alumnado revise os contidos estudados e traballados 
anteriormente antes de comezar co presente bloque. 
As actividades que se inclúen baséanse e reproducen as que se estudaron nas anteriores unidades e 
poderán realizarse na aula, coa guía e axuda do profesorado ou tamén na casa, como traballo individual 
do alumnado e previo aos exercicios e contidos novos que se propoñen a continuación. 

VB A1 Appearance: What 
does he look like? 

Este é o primeiro de varios exercicios onde se tratan os adxectivos que describen os trazos físicos das 
persoas. O profesorado ten á súa dispor un documento PowerPoint que pode utilizar na aula. Algunhas 
das imaxes desa presentación utilízanse na propia unidade para presentar o vocabulario. 
En primeiro lugar aparecen os adxectivos xerais e máis básicos cos seus contrarios e logo vanse 
introducindo gradualmente outros máis específicos referidos a aspectos tales como a idade, aspectos do 
rostro e do corpo, a cor e tipo de pelo, etc. 
Contrástase a utilización de He/She is... e He/She has got. 

PR A2 Stress Trátase de que o alumnado escoite e repita a pronuncia dalgúns dos adxectivos que se viron nos 
anteriores exercicios. 

3 

CO/EO A3 Guess the celebrity Este exercicio traballa a utilización do vocabulario estudado anteriormente en descricións de personaxes 
famosos. No apartado A desta actividade o profesorado deberá describir un dos personaxes famosos das 
imaxes (incluídos no documento PowerPoint). No B, o alumnado, traballando en parellas ou pequenos 
grupos, deberá describir os personaxes aos/ás compañeiros/as. Por último, no apartado C, un/unha 
alumno/a deberá describir un personaxe da súa elección para que o/a compañeiro/a intente adiviñar de 
quen se trata. PERSONAXES: De esquerda á dereita e de arriba a abaixo: J.K. Rowling, Angelina Jolie, 
Daniel Radcliffe (Harry Potter), Queen Elizabeth, Elton John, Brad Pitt, Mark Spitz, Marylin Manson 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

VB A4 Clothing and 
Accesories 

En primeiro lugar lémbraselle ao alumnado a diferenza no uso do presente continuo e do presente simple 
cando se utiliza o verbo wear. Logo de explicar o significado do verbo wear e a diferenza con respecto a 
carry, preséntase abundante vocabulario de roupa coa tradución dos termos ao galego. O vocabulario 
está organizado en apartados que corresponden con categorías xerais de prendas, tales como 
outerwear, underwear, etc. 
Ao finalizar, inclúese unha táboa con vocabulario, a modo de pequeno glosario, que lle poida servir aos 
estudantes, como ferramenta de consulta. 

CO A5 Descriptions O alumnado escoitará unha serie de descricións que inclúen adxectivos referidos ao aspecto dos 
personaxes, así como á roupa que levan. O obxectivo é decidir a que persoa corresponde cada 
descrición. KEY: Pic A: Paul; Pic B: Sarah; Pic C: James; Pic D: Helen; Pic E: Claire; Pic F: Gary 

EE A6 The Blind Date O estudante vai coñecer por primeira vez en persoa, a alguén que coñeceu nun chat en Internet. Ten que 
describir o seu aspecto físico para que o/a seu/súa amigo/a o recoñeza cando o vexa. 

4 

VB Chat phrases No cadro preséntanse algunhas frases/abreviaturas típicas que se utilizan nos chats. KEY: cm=call me; 
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cu=see you later; em=e-mail; wbs=write back soon; hig=how's it going?; k=okay; tx=thanks 
 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 

dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 
CO A7 Is Image 

Important? 
Esta vez o alumnado escoita os comentarios de tres persoas sobre a importancia da imaxe persoal. 
KEY: 1: Helen; 2: Gretel; 3: Alison; 4: Gretel; 5: Alison 

GR A8 Present perfect Presentación do tempo pretérito perfecto. Espérase que o alumnado simplemente o recoñeza e sexa 
quen de realizar os exercicios de gramática que se lle presentan ao final da explicación teórica, para 
practicar o tempo nas súas formas afirmativa, negativa e interrogativa. O tempo contrastarase nos 
exercicios que se inclúen a continuación. 

5 

CO A9 Canción A canción “I still Haven’t Found What I’m Looking For” de U2 (álbum The Joshua Tree de 1987) é moi 
coñecida e serve para practicar o present perfect. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

CL/EE/GR A10 Bios: Steve Jobs Texto biográfico dun dos fundadores da empresa de ordenadores Apple. Nesta actividade o alumnado 
deberá cubrir os ocos co tempo verbal correcto. O profesorado deberá explicar que bios é a abreviatura 
de biography e que se pode utilizar en contextos informais de conversación. Existe tamén o termo 
biopic... 
Recoméndase o visionado do anuncio considerado unha obra mestra da publicidade. O anuncio de 1984 
da Apple (Macintosh) emitiuse, por única vez, durante a Superbowl dese ano; fai referencia á obra de 
Orwell e foi dirixido por Ridley Scott (Blade Runner): http://es.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8 Apple 
actualizou o anuncio recentemente, engadíndolle ao personaxe principal, un iPod. 

6 

EO A11 Why are they 
famous? 

Para o desenvolvemento desta actividade, ofrécense dúas propostas. A primeira consistiría en recortar as 
descricións por un lado, e os nomes dos famosos por outro, e pedirlle ao alumnado que una as que se 
corresponden. Na segunda opción, mais difícil, o alumnado deberá unir cada frase ao famoso que 
corresponda. KEY: 1: Marylin Monroe; 2: Tina Turner; 3: Woody Allen; 4: Albert Einstein; 5: David 
Beckham; 6: Sherlock Holmes (fictional character). 
A. Einstein (4, 12, 15); D. Beckham (5, 9, 16); T. Turner (1, 7, 14); S. Holmes (2, 6, 13); W. Allen (8, 11, 
18); M. Monroe (3, 10, 17) 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

VB A12 Personality: What 
is he like? 

Presentación de máis adxectivos, pero esta vez referidos á personalidade. Os adxectivos aparecen en 
tres diagramas. O primeiro contén os adxectivos máis básicos. O segundo amplía o vocabulario, con 
adxectivos comúns pero non tan básicos. Por último, o terceiro presenta adxectivos que se refiren a 
aspectos negativos da personalidade, aínda que conviría explicarlle ao alumnado que algúns deles, como 
por exemplo shy, poden ter certa connotación negativa. 

7 

CO A13 Canción “The Logical Song” de Supertramp é unha boa oportunidade para repasar adxectivos e adverbios. 
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CL/GR A14 Helen Keller Texto similar ao de Steve Jobs, sobre o gran personaxe feminino, tamén estadounidense. Esta vez só se 
trata de colocar os verbos na súa forma do pasado simple. 

EE A15 My own story Agora, coa axuda das indicacións/frases que se lle presentan ao alumando, estes deberán redactar a súa 
propia autobiografía. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

GR A16 Subordinadas: 
sure & certain 

Presentación de máis frases subordinadas, esta vez con sure e certain. Só se trata de que o alumno se 
familiarice con estas frases, polo tanto só se lle pide que complete dúas a modo de exemplo. 

PR A17 Past forms, 
present and past 
participles 

Práctica da pronunciación do pasado simple e participios dos verbos incluídos no exercicio. Acompáñase 
un documento audio coa pronuncia. 

8 

 Portfolio self-
assessment 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
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CO A1 What was your 
job? 

Exercicio de comprensión oral que serve para presentar o tema da unidade: o traballo. O alumnado 
deberá escoitar unha vez e responder á pregunta What was the mother’s job?: 1) bus driver. Logo 
deberán contestar ás preguntas de Verdadeiro/Falso sobre a escoita. KEY: a) T; b) F; c) T (she met many 
people); d) F (she saved money to go); e) T 

1 

EO A2 Game: Jobs & 
Professions: Find 
someone who 

Esta actividade pode realizarse con distintos tipos de temas e preguntas. Neste caso trátase de que o 
alumnado repase as profesións estudadas en anteriores unidades e que aprenda algunha nova e que, ao 
mesmo tempo, practique a formulación de preguntas. Deberán recortarse as fichas e entregar 1 a cada 
alumno. Hai un total de 20. Para un grupo máis pequeno, pódense eliminar as que sobran, xunto coas 
frases sobre cada traballo ou repartir máis de 1 ficha a cada alumno/a. 
O alumnado deberá moverse pola aula para decubrir quen ten a ficha que corresponde con cada 
descrición. Deberán anotar o nome do/a compañeiro/a que ten esa ficha ao lado da frase correspondente. 
Exemplo: Do you make a lot of phone calls? Answer: Helen. Sabemos que Helen é a que ten unha 
profesión que responde a esa descrición. 
A segunda parte consiste en descubrir as profesións que se corresponden coas descricións. Polo tanto, o 
alumnado deberá seguir facendo preguntas aos/ás compañeiros/as para intentar decubrilo. Exemplo: Do 
you need to drive?, etc. Are you a bus driver? O/A alumno/a que máis profesións acerte é o gañador. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

2 

GR A3 for & since Resumo da gramática das expresións for e since, que inclúe unhas frases explicativas e unha táboas con 
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exemplos. O alumnado deberá completar o exercicio que se inclúe. 
CL A4 This is the job for 

you! 
O alumnado deberá ler as tres ofertas de traballo (classifieds) e responder ás preguntas sobre os textos. 
Un dos anuncios (Tour Leader) vai aparecer nun exercicio posterior de EO. 

EE A5 Job Application 
Forms 

Neste exercicio comeza o proceso de busca de emprego do alumnado. No primeiro exercicio, ao 
alumnado preséntaselle unha solicitude de traballo que deberá cubrir. Este documento é “auténtico” e 
reprodúcese íntegramente; polo tanto aparecen textos ao final que deberá simplemente traducir ou 
resumir o profesorado. Antes de comezar a cubrir o formulario, haberá que repasar os 5 consellos sobre 
como realizar esta tarefa. Este exercicio serve, non só para comezar o tema senón tamén como repaso 
da linguaxe que pode atopar o alumnado en distintos tipos de formularios con datos persoais. 
Aconséllase que traballe en parellas ou pequenos grupos e que o profesorado o guíe na consecución da 
tarefa. 

CO A6 Canción Canción “9 to 5” de Dolly Parton. É a canción principal (title song) do filme que leva o mesmo título. 

3 

CL/EE A7 The CV & the 
Resume 

Continuando coa procura dun traballo, o alumnado deberá agora enfrontarse á preparación do seu 
curriculum. A través dos distintos apartados do texto, como propósito, contido, datos a incluír, etc., o 
alumnado aprenderá a elaborar o seu propio documento. Na seguinte sesión, e logo de estudar o modelo 
presentado, deberá preparar o seu curriculum. Sería interesante explicar que nos EEUU un CV se utiliza 
basicamente para buscar un traballo a nivel internacional, académico, científico, de investigación ou para 
solicitar becas. O resume, tamén escrito con acentos résumé, é máis curto e específico que un CV e 
céntrase na procura dun traballo en xeral. Ademais, a información que contén tende a estar dirixida a 
unha empresa concreta e polo tanto debe ser relevante para o posto de traballo que se solicita. O CV 
debe manterse actualizado. 
Inclúense estas ligazóns na propia unidade, pero sería interesante que o profesorado as comentase co 
alumnado e, na medida do posible, que visite as páxinas na aula: 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/index.shtml 
The CV Centre,The CV Centre Interview Page,The CV Writing Page 
NOTA: pódeselle explicar ao alumnado que ás veces, cando o nome do candidato/a non o deixa claro, 
convén especificar o xénero da persoa que o redacta. Hai expertos que consideran que isto non é 
conveniente, pero outros, en cambio, recomendan facelo. Este é o caso do nome que figura no CV de 
exemplo, xa que Kim (nome/apelido asiático) non indica se a persoa é home ou muller. Isto ocorre con 
outros como Alex, Drew (Barrymore), Daryl (Hannah), Tracy, Jamie, etc. Ás veces varía a ortografía para 
indicar masculino-feminino: Johnny/Johnnie, Jerry/Jerri, Tony/Toni, Billy/Billie, Robin/Robyn, etc. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

EE A7 The CV & the 
Resume 

O alumnado deberá elaborar o seu propio CV, baseándose nos textos que se estudaron na anterior 
sesión e utilizando o exemplo e o modelo que se inclúen. 

4 

VB A8 Education Inclúese este resumo extra de vocabulario como axuda para a elaboración dun CV en inglés. Non se 



ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ESA: UNIDADES DIDÁCTICAS DE INGLÉS A DISTANCIA [MÓDULOS 1-4] 

MÓDULO 4  BLOQUE 1 UNIDADE 14  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

espera, por suposto, que o alumnado memorice o novo vocabulario, senón que se trata de que esta táboa 
lle sirva de guía e pequeno glosario no caso de que precise traducir os seus títulos do galego ao inglés. 
NOTA: A ortografia de PhD (L. Philosophiæ Doctor) varía:  PhD (UK) / Ph.D. (US).  

EE A9 Writing Business 
Letters: General 
Guidelines 

O seguinte paso neste proceso é a elaboración da covering letter (AmE cover letter) ou carta que debe 
acompañar un curriculum. Trabállase a estrutura da carta comercial ou formal aínda que sobre un modelo 
de covering letter. O proceso comeza cos exercicios 1 e 2 sobre a carta modelo que é un covering letter. 
KEY to ex 1: 1=A; 2=F; 3=E; 4=G; 5=B; 6=C; 7= D 

CL Parts of a business 
letter 

Resúmense e explícanse as partes da carta comercial a través duns diagramas. Tal e como se explica no 
exercicio de CV, é preciso adaptar estes documentos a cada país e cultura, polo tanto, no que respecta 
aos signos de puntuación e saúdos, ofrécense datos e modelos do Reino Unido e de EEUU. 

EE The covering letter Seguindo a carta modelo das actividades A9-1 e 2, explícase máis detalladamente en que consiste unha 
carta de presentación que acompaña ao CV e que en inglés se chama covering letter. Ao rematar, no 
exercicio 3, deberáselle propoñer ao alumnado que redacte a carta de presentación, que vai acompañar o 
seu CV. 

5 

VB Useful business 
phrases 

Este segundo extra de vocabulario inclúese como axuda ao alumnado para a elaboración de cartas 
formais, tanto a que levan traballado, como outras de queixas, peticións de información, etc. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

GR A10V Subordinate 
phrases 

Presentación das frases subordinadas con know, think, believe e hope e logo con because, if, when e 
where. Só se trata de que o alumnado tome contacto con estas e as saiba recoñecer. 

CO A11 The Interview Exercicio de comprensión oral consistente nunha entrevista de traballo e preguntas de verdadeiro/falso. A 
actividade serve de introdución ao tema da entrevista e inclúese antes do exercicio de expresión oral. 
KEY: 1. F (she doesn’t mind working part time); 2. F (in an office); 3 F (she speaks four); 4 T; 5 F 

6 

PR A12 questions & 
affirmatives 

Práctica coa entoación de preguntas e frases afirmativas. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

7 

EO A13 The Right Person 
for the Job 

Esta actividade ocupa 3 páxinas. A primeira contén unha serie de preguntas que se poden repartir entre 
todo o alumnado, pois sería un traballo que debería realizarse con todo o grupo. Consiste no estudo das 
preguntas posibles para unha entrevista de traballo. De todas formas, este documento será para o 
alumnado que forma parte dos entrevistadores na actividade que se vai desenvolver a continuación. 
O profesora deberá explicar previamente as seguintes palabras ou expresións: salary, to provide, equipment, guidance, 

experience, an advantage, knowledge. 
PREPARACIÓN 
Entregar 1 copia da metade superior da actividade A13-B para cada alumno (oferta de traballo). 
Entregar 1 copia da metade inferior da actividade A13-B e 1 copia das preguntas de entrevistas A13-A para a metade 
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da clase (entrevistadores) 
Entregar 1 copia da actividade A13-C á outra metade da clase (entrevistados). Asegurarse de que para cada grupo hai 
2 entrevistados, A e B. 
DESENVOLVEMENTO 

1 Dicirlle ao alumnado que van estudar unha oferta de traballo e que unha metade dos estudantes van ser 
entrevistadores e a outra metade entrevistados. 

2 Entregar a todos os estudantes copia da metade superior da actividade A13-B, coa oferta de traballo. Pedirlle 
que investiguen de que traballo se trata (xa o viron nas ofertas estudadas no exercicio A4) e que tipo de 
cualificacións se precisan para conseguilo. Comentar as respostas coa clase. 

3 Dividir o alumnado en dous grupos: un de entrevistadores e outro de entrevistados. 
4 Dividir o grupo de entrevistados en Alumno/a A e Alumno/a B e entregar o CV correspondente. Pedirlle que 

pensen nas razóns polas que solicitan este posto de traballo. 
5 Colocar os entrevistadores en parellas. Pedirlle que estuden a táboa e preparen as preguntas que van facer 

coa axuda da fotocopia das preguntas de entrevistas. 
6 Cando estean preparados, os entrevistadores poden elixir entre: 

• Que cada entrevistador entreviste a un dos candidatos. 
• Que ambos os dous entrevistadores lle fagan a entrevista aos dous candidatos, un despois do outro. 

7 As entrevistas non deben durar máis de 8 minutos. 
8 Os entrevistadores teñen que decidir cal dos dous candidatos é o máis apropiado para o posto de traballo. 
9 Pedirlle ao alumnado que comente as razóns da súa selección. 

 Revisión xeral da 
unidade 

O “language review” debe entenderse como actividades illadas de reforzo e de coñecemento de lingua, 
necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, ser capaz por último de comprender e producir 
actividades comunicativas 8 

 Portfolio self-
assessment 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
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CL/EO A1 Storytellers Nestes momentos, no resto das clases do ámbito estase traballando a literatura. Tamén na lingua inglesa 
se fai unha presentación das tipoloxías de mostras literarias. O alumnado xa atopara parte deste 
vocabulario previamente, pero é aquí onde se amplía. O alumnado poderá responder ás preguntas 
formuladas en parellas para despois facelo como actividade oral de clase. KEY: 2 J:K. Rowling (única 
autora viva) 

1 

CL A1 The Gift of the 
Magi 

Presentación dun dos contos breves máis fermosos e populares da literatura americana escrito por O. 
Henry no comezo do século XX. A actividade quere acercar o alumnado á caracterización do conto: 
argumento, tempo, contexto, personaxes. No review o alumnado poderá ler a biografía do autor a través 
dunha actividade tamén de CL. 



ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ESA: UNIDADES DIDÁCTICAS DE INGLÉS A DISTANCIA [MÓDULOS 1-4] 

MÓDULO 4  BLOQUE 2 UNIDADE 15  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

EE A1 The Gift of the 
Magi 

O profesorado procurará que o alumnado, unha vez comprendido o final (adaptado) deste conto tan 
coñecido, poida redactar moi brevemente un final semellante distinto ao do propio conto. O alumnado 
poderá redactalo en forma de diálogo, descrición ou narración, mantendo, na medida do posible, unha 
coherencia discursiva. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

CO A2 Canción “Christmas Shopping” de Buck Owens & His Buckaroos (1968), serve de ligazón entre os exercicios. 
GR A3 The passive Presentación da voz pasiva para os tempos do presente e pasado simple. O profesorado deberá 

explicarlle que é un tempo moi empregado na lingua inglesa en comparación coa lingua galega ou 
castelá. Deberá facer fincapé en que a estrutura é sempre a mesma: forma de be + participio, ilustrando 
se cabe, unha frase sinxela en presente: She loves him, no que ao pasar á pasiva o obxecto pasaría a 
suxeito paciente e o suxeito pasa a ser o complemento axente introducido por by. He is loved by her. 

GR A3 The passive. 
Exercicios 

Presentación dunha serie de exercicios. No primeiro o alumnado terá que recoñecer se unha serie de 
oracións están en activa ou pasiva. No segundo, coas palabras dadas, terá que formular as 
correspondentes frases na voz pasiva. No terceiro, o alumnado terá que cubrir o texto dun folleto coa 
información achegada. 

2 

CO A4 e-shopping Comprensión oral na que se trata o tema do uso da informática con fins diversos: tres amigas falan dos 
usos que lle dan. Como recomendación xeral, a escoita primeira deberá servir como aproximación inicial 
ao contexto e claves de comprensión do texto oral. Cando o exercicio o pida, servirá tamén para 
responder a 1 ou 2 preguntas xerais que se propoñen sobre o mesmo. Nunha segunda escoita o 
alumnado irá ao detalle e centrarase no exercicio propiamente dito. Se fose preciso, habería unha terceira 
audición para confirmar as respostas e afianzar coñecementos de vocabulario, pronuncia, gramaticais ou 
outros, do texto. No caso desta audición, na terceira escoita o profesorado procurará facilitarlle ao 
alumnado a comprensión do texto, primeiramente entendendo as oracións escritas. 
KEY: 1. T; 2. F; 3. F; 4. F; 5 T 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

CL A5 Romance by Rail: 
the Orient Express 

Tomando como referencia a obra de Agatha Christie, Murder on the Orient Express o alumnado vai ser 
quen de comprar por Internet unha pasaxe para viaxar ata Estambul no Venice Simplon Orient Express. 
Ofrécese todo tipo de información sobre esta forma de viaxar real e existente, faise unha ampliación de 
vocabulario cuxo significado se lle facilita ao alumnado. Proporciónase información con curiosidades 
sobre a viaxe literaria reflectida no libro de Agatha Christie, quen tamén fixera a viaxe na realidade. O 
profesorado deberá facer preguntas ao alumnado sobre o texto para ver o seu grao de comprensión. 

3 

CL/EE A5 Romance by Rail: 
the Orient Express 

Nunha segunda e terceira parte, o alumnado terá que responder a preguntas formuladas sobre prezos e 
sobre horarios, respectivamente. Finalmente facilítanselle os formularios reais de reserva online dunha 
das viaxes máis interesantes –e máis caras- neste caso de París e Istambul. Recoméndase visitar a 
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páxina en Internet, pero o formulario facilítase para que o alumnado o cubra sobre o papel. 
 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 

dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 
CL/CO A6 Strangers on a 

train 
É a continuación da actividade iniciada na sesión 3. Tal e como di o título da actividade, Romance by Rail, 
nesta parte o alumnado escoitará como unha pasaxeira no Venice Simplon Orient Express coñece a un 
estraño que logo será seu amigo. Como recomendación xeral, é preciso que o alumnado se familiarice 
coas preguntas do exercicio antes de escoitar o audio. 
KEY: 1. Philip Neuhaus; 2. a big company; 3. Patricia Holt; 4. a primary school; 5. on the last day; 6. he 
was always alone and absent; 7. yes, I have; 8. yes, we are. 

4 

EE A7 A postcard O alumnado terá que imaxinar ser Patricia e ser quen de escribir unha postal, contando onde está, como 
o pasa e falar de Philip Neuhaus. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 

EO A8 Role play: 
Strangers 

En parellas, o alumnado terá que preparar un diálogo posible seguindo o modelo de Strangers on a Train 
onde dúas persoas se coñecen durante unha viaxe. Posteriormente deberán representar dito diálogo 
diante do resto do grupo. 

CO/EO/PR A9 The Nato Phonetic 
Alphabet 

Presentación do alfabeto internacional de radiotelefonía usado en todo tipo de comunicacións. 
Primeiramente (A) o alumnado terá que responder a varias preguntas sobre o que escoita e tamén le. 
Nunha segunda parte B o profesorado deberá pronunciar as distintas letras que dirán English is easy. En 
C, en parellas, o alumnado familiarizarase co uso deste alfabeto fonético. O profesorado facilitará a axuda 
que demande o alumnado para realizar correctamente as actividades propostas. 

5 

PR A10 /s/ and /∫/ Exercicio de pronunciación para que o alumnado diferencie os sons /s/: place, suitcase, patient, grocery e 
/∫/: finished, shop, shirt 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 
Estes poderían incluír unha actividade que fixese revisión dos auxiliares xa aprendidos: be para present e 
past continuous; have para present perfect e do/did para o simple present e simple past, co fin de que o 
alumnado afiance as estruturas aprendidas e as compare coas que se presenten. 

GR A11 The modal 
auixiliaries 

Presentación dos auxiliares modais, algúns xa vistos: must, can, could, may, will, would. O profesorado 
deberá facer fincapé nos significados semánticos ademais do puramente gramatical ao tempo que se 
subliñará enfaticamente as características comúns a todos eles: moi principalmente a súa invariabilidade 
e que van seguidos en todo caso do verbo en infinitivo. 

6 

 A11 The modal 
auixiliaries 

Como se dixo ao longo das distintas unidades, os aspectos de coñecemento da lingua non son un fin en 
si mesmo senón o vehículo para traballar e participar en actividades de lingua; pero neste caso hai que 
afianzar eses contidos como un paso previo. 

7  Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
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dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados previamente. 
CL/EE A12 

Blog,blogger,blogging 
Esta é unha das actividades formuladas na que o alumnado traballa a lingua ao tempo que aprende 
contidos: como crear un blog en 3 fases sinxelas: 
1.  Crear unha conta. 2.  Dar un nome ao teu blog 3.  Escoller unha plantilla de web (template). 
Primeiramente ofrécese información sobre o concepto blog. No formulario que se inclúe, non se trata de 
que as explicacións sobre o mesmo se comprendan na súa totalidade, pois simplemente se inclúen como 
realia. Sen embargo, no caso deste formulario, si conviría explicar, aínda que só sexa como curiosidade e 
porque se trata dunha palabra común, que typos significa erros tipográficos. 

 A11 
Blog,blogger,blogging 

Crease un blog fase a fase. Disporase a aula en grupos para que establezan exemplos de blogs. O 
interesante sería crealos e poder entrar en cada un deles como remate da actividade. 

PR A13 /g/ fronte a /ȴ/ Escoita e práctica de dous sons consonánticos sendo o segundo de maior dificultade. 

/g/: angry, golf; /ȴ/: stanger, teenager, dangerous, July 
 Revisión xeral O “language review” debe entenderse como actividades illadas de reforzo e de coñecemento de lingua, 

necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, ser capaz por último de comprender e producir 
actividades comunicativas. Así como nas primeiras unidades o review centrábase moi especialmente no 
coñecemento da lingua, fóronse propoñendo cada vez máis actividades comunicativas das distintas 
destrezas. O seu uso por parte do profesor debe adecuarse ás necesidades de reforzo do alumnado así 
como aos tempos dispoñíbeis. 
KEY: R9 1) Next Thursday; 2) 7:30 pm; 3) 10:00 pm; 4) The Three Brothers; 5) The Moon; 6) £10; 
  7) £8; 8) In front of the round church (at seven). 
 R14 1) An MP4; 2) £35; 3) No, she doesn’t; 4) c.o.d.; 5) Between 2-6 pm; 6) Yes, she will. 
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 Portfolio self-
assessment 

Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 
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CO/EO A1 Happy New Year! Nesta actividade o alumnado escoita a dúas persoas en Nova York no que falan sobre o que eles fixeron 
o día de fin de ano. Poderase escoitar ata 3 veces, en cada unha das escoitas o profesorado deberá irlle 
facilitando certas pautas para a súa comprensión (fincapé na escoita dos tempos verbais, etc.). 
Previamente a facer a actividade hai un warmer no que se presenta o tema da actividade e se dá o 
contexto. A participación de todo o alumnado sería o desexable, aínda que o profesor necesite preguntar 
aleatoriamente a toda a aula de como celebran o día de fin de ano e aninovo. 

1 

CL A2 New Year’s Day Actividade de comprensión lectora sobre a celebración de aninovo: datas, costumes, cambios, etc. Tamén 
pode servir como revisión dos números ordinais para expresar as datas. A actividade pode facerse en 
parellas, non necesariamente coa persoa que estivese ao lado, senón que sería bo emparellar a alumnos 



ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ESA: UNIDADES DIDÁCTICAS DE INGLÉS A DISTANCIA [MÓDULOS 1-4] 

MÓDULO 4 BLOQUE 2 UNIDADE 16  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

de diferentes niveis de dominio de coñecemento da lingua, de xeito que un membro da parella axude a 
outra.  

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados. 

GR  A3 Future Tenses Presentación dos tempos futuros con will e going to, usos e formas. Xa se presentaran previamente na 
unidade 10 a forma will (para facer previsións do tempo atmosférico). 

2 GR A3 Future Tenses O alumnado practica os distintos tempos futuros por medio duns exercicios. O primeiro deles enlaza coa 
temática da sesión anterior. Trátase dun exercicio sobre New Year’s Resolutions. 
KEY: 1. lose/get; 2. spend; 3. spend; 4. Find; 5. Quit; 6. find; 7. learn; 8. Help; 9. Reduce; 10. get 
O segundo exercicio de practica é para cubrir un cuestionario sobre se somos ou non persoas previsoras. 
É un traballo en parellas de estudantes que fan quendas para facerse dito cuestionario. Ao final, segundo 
o número de respostas, diranos se somos ou non persoas que nos gusta planificar a nosa vida. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados. 

GR A3 Future Tenses Séguese coa actividade c de práctica na que se introduce a previsión de futuro e se enlaza coa actividade 
fortune teller. 

VB/PR/EO A4 The Fortune Teller Actividade A. Actividade de matching. O profesorado deberá ler cada unha das opcións para que o 
alumnado se familiarice coa pronuncia de cada unha das expresións. Nesta actividade deberán escribir 
ao que corresponde cada imaxe. Poderase explicar o sinónimo común de fortune teller = clairvoyant. 
KEY: 4 get divorced, 8 win the lottery, 9 get a new job, 2 get married, 7 be famous, 1 fall in love, 10 write a 
book, 6 be lucky, 12 travel to a new country, 3 have a child, 11 have your own company, 5 buy a new 
house 
Actividade B: nesta, como na actividade previa, o alumando agrupa as predicións de futuro de acordo coa 
temática. Segue sendo unha actividade eminentemente escrita pero o profesorado corrixiraa oralmente. 
KEY: LOVE & FAMILY WORK HOLIDAYS FORTUNE 

get married find a new job travel win the lottery 
fall in love have your own company be lucky buy a new house 
have a child write a book  be famous 
get divorced 

3 

EO A4 The Fortune Teller I’m going to tell you about your future. Role play no que o alumnado fai quendas para ser a vidente ou seu 
cliente. Deberanse en todo caso seguir as instrucións marcadas e empregar o tempo futuro, coma tamén 
facer uso do vocabulario que se vén de aprender na mesma actividade. O profesorado procurará escoitar 
a todo o seu alumnado. 

CO A5 Canción “Forget Domani” de Frank Sinatra (1964) ou “The Sun Will Come Out Tomorrow” do musical “Annie”.  
3 GR  A6 Time 

clauses/Adverb 
Remata esta sesión facendo fincapé no comportamento de certas expresións de tempo co uso do tempo 
futuro así como a posición dos adverbios no tempo futuro. Ao finalizar as explicacións sobre o futuro, hai 



ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ESA: UNIDADES DIDÁCTICAS DE INGLÉS A DISTANCIA [MÓDULOS 1-4] 

MÓDULO 4 BLOQUE 2 UNIDADE 16  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

position un curto exercicio de práctica. 
 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de continuar coa seguinte actividade, sería recomendable repasar por 

exemplo a colocación de adverbios e expresións de tempo, na que parte do alumnado proporía un 
exemplo de cada.  

PR A7  Actividade na que o alumnado despois de escoitar os sons, deberá reproducilos. KEY:  rank, pink, 

bank; sing, writing 

4 

CL/EO A8 The Chinese 
Horoscope 

Sería interesante presentar, como introdución ao exercicio do horóscopo chino, o álbum “Zodiac” do 
grupo Shanghai Restoration Project. Este álbum está inspirado inclúe 12 cancións, cada unha delas 
representando a un animal do zodíaco. Na seguinte ligazón, o alumnado poderá premer sobre a imaxe de 
cada animal para escoitar a música: http://www.zodiac.shanghairestorationproject.com  
Esta banda de música electrónica contemporánea, combina instrumentos tradicionais chinos con hip-hop, 
electrónica e jazz. Tamén está dispoñible o vídeo a través desta ligazón de YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Fx6D6KKyRp4)  
Antes de centrarse no horóscopo chino, o profesorado preguntaralle aos estudantes sobre se cren ou non 
na influencia da astroloxía sobre as persoas. (A) O alumnado deberá responder oralmente ás tres 
preguntas formuladas. 
(B) De seguido, en grupos de 3 lerase sobre as orixes do horóscopo chino, dando resposta ás preguntas 
1 e 2. KEY: 1. Buddha; 2. 1 year. 
(C) Nesta parte do exercicio cada grupo deberá buscar as respostas ao quiz. KEY: 1. the rat; 2. the dog; 
3. the snake. 
(D) O grupo de tres deberá escoller un representante ou portavoz. Unha vez discutidas as preguntas 
formuladas, o portavoz comentaralle ao resto da clase as respostas dadas ás preguntas 1ª a 4ª polo seu 
grupo. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa, algúns dos contidos estudados. 

CL/EO A9 Cultural 
Differences 

Actividade sobre as diferenzas culturais, a linguaxe non verbal e nas que o currículo da ESA tamén fai 
fincapé: a competencia sociocultural na que se incluiría este exercicio é parte esencial do currículo. O 
alumnado poderá facer esta actividade primeiramente intentando comprender por si o texto, para logo 
colocarse por grupos de 3-4 persoas. Novamente haberá un speaker que ofrecerá as respostas do grupo. 

5 CO A9 Cultural 
Differences 

O alumnado escoitará estes 2 audios nos que dous estranxeiros falan da súa experiencia na Gran 
Bretaña. Os textos falan do que supón vivir noutro país. Coa segunda escoita o profesorado poderá 
facilitarlle o tapescript da actividade. 

KEY: Interview #1 Interview #2 
Alexander Dario Fango 
Russian Portuguese 
musician works in films 



ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ESA: UNIDADES DIDÁCTICAS DE INGLÉS A DISTANCIA [MÓDULOS 1-4] 

MÓDULO 4 BLOQUE 2 UNIDADE 16  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

1 year ago 5 years ago 
(South) London Soho, London 
No, he doesn’t Yes, he does. 

 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 
dunha actividade comunicativa, algúns dos contidos estudados. 

CL A10 British, not 
English 

Coñecer unha lingua tamén é coñecer a súa cultura e as súas diferenzas. Comprensión lectora na que se 
diferencian certos conceptos xeográficos e se presenta a Commonwealth, que aglutina ao 1/3 da 
poboación mundial. Esta actividade farase en parellas ou de maneira autónoma por cada alumno/a. De 
principio o profesorado debe orientar sobre o que van ler, e dar resposta ás preguntas suscitadas para 
comprobar se efectivamente houbo comprensión da información máis relevante do texto. 

6 

PR A11 /ȴ/ e /ȷ/ Esta sesión rematará cunha actividade de pronuncia na que o alumnado escoitará e despois será quen de 
pronunciar estes dous sons que resultan ser máis difíciles para eles. 

KEY:  /ȴ/: joke, enjoy; /ȷ/: church, future, match 
 Quick Review/Warmer Como comezo da sesión, antes de seguir coa seguinte actividade, sería recomendable repasar, a través 

dunha actividade comunicativa de non máis de 5 minutos, algúns dos contidos estudados. 
EE A12 Keeping in e-

touch 
Actividade na que se orienta e se dan 10 recomendacións (tips) a ter en conta á hora de redactar un 
correo electrónico 
Na segunda parte do exercicio preséntase un correo electrónico (auténtico) sobre o que se formulan 5 
preguntas. KEY: A) 1. T; 2. T; 3. T; 4. F; 5 F  B) He didn’t proofread it: he didn’t use capital letters. 
Na terceira parte desta actividade o alumnado, á vista das 10 recomendacións, debe redactarlle un correo 
electrónico a un amigo. O desexable sería poder facer esta actividade nun ordenador. Poderíanse enviar 
a outros membros da aula, por exemplo. O profesorado deberá revisar as producións do alumnado ou, se 
non puidese revisar todas elas, faría unha síntese dos puntos a mellorar no conxunto do alumnado. 

7 

CO A13 Interview: Helping 
Travellers  

Ao longo das unidades vénse facendo fincapé moi fundamentalmente na Gran Bretaña e EEUU para 
presentar cada unha delas, pero isto non nos pode levar a equívocos, porque falar a lingua inglesa non só 
se refire a algo propio destes países, senón tamén á lingua inglesa no resto do mundo. Esta entrevista é 
un exemplo. Tashi é indio e fálanos do seu traballo como guía de expedicións de trekking na parte de 
máis altitude, máis descoñecida do seu país. KEY: (Part I) 1. b; 2. a; 3. b; 4. b (Part II) 5. a; 6. a; 7. c; 8. c 

 
CO A14 Canción “Don’t You (Forget About Me)” de Simple Minds (1985), (banda sonora da película “The Breakfast Club”) 

ou “Will You Still Love Me Tomorrow”, versión de Amy Winehouse, da canción escrita por Carole King 
para o grupo The Shirelles e que foi número 1 en 1961. 

8 

 Revisión xeral O “language review” debe entenderse como actividades illadas de reforzo e de coñecemento de lingua, 
necesarias para interiorizar os compoñentes lingüísticos e, ser capaz de comprender e producir 
actividades comunicativas. O profesorado deberá facer unha selección, dado o gran abano de exercicios, 
e  proporcionarllos antes e durante a propia unidade. 
R2 Destination Gate number Departure/Boarding time Airliner 



ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

ESA: UNIDADES DIDÁCTICAS DE INGLÉS A DISTANCIA [MÓDULOS 1-4] 

MÓDULO 4 BLOQUE 2 UNIDADE 16  
SESIÓN DESTREZA/S ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

1. Philadelphia 5 10:40 American Airlines 
2. London 11 3:30 Iberia 
3. Paris    
4. Madrid 7 6:00 British Airways 

R7 /d/ /t/ /Id/ 
 stayed, listened, opened, died liked, walked, stopped waited, visited, protected 
R11 Eire: Dublin; England: Salisbury, York; Northern Ireland: Belfast; Scotland: Glasgow; Edinburgh; 

Wales: Cardiff 
R12 1. The Mayflower was the famous ship that transported the English Separatists, known as the 

Pilgrims, from Southampton, England, to Plymouth, Massachusetts in 1620. 
The Mayflower is a symbol of early European colonization of the future US. The passengers were 
escaping from religious oppression by the English Church and government. They wanted a life 
where they could practise their religion freely. 
2. 50 states 
3. George Washington 
4. The Pentagon is the US Department of Defence 
5. Washington D.C. (District of Columbia: It is called District of Columbia, because it was built on 
land of the Territory of Columbia, a 10 square mile piece of land that used to be part of Virginia and 
Maryland. The territory of Columbia was named after Christopher Columbus.) 

R16 1. T; 2. F (she’s British); 3. T; 4. F (Police asked her to go and she did); 5. F (She saw him very well.) 
 Portfolio self-

assessment 
Exercicio onde o alumnado reflexiona e autoavalía o seu progreso na aprendizaxe da lingua inglesa. 

 



 

 

UNIT 1 

A7 Speaking 

Optional mingling activity to practice greetings. 

DAVID BECKHAM MICHAEL JORDAN PRINCE CHARLES GEORGE BUSH 

STEPHEN KING JENNIFER LOPEZ CLINT EASTWOOD MADONNA 

BILL GATES BRITNEY SPEARS NICOLE KIDMAN HARRISON FORD 

EMINEM TIGER WOODS NADAL WOODY ALLEN 

PAUL McCARTNEY 
MARGARET 

THATCHER 
HILLARY CLINTON JULIA ROBERTS 

 



 

 

UNIT 3 

A3  

Game: What’s my (uncle’s) job? 

Answers: 

Yes, he does. No, he doesn’t. 

I don’t know. 

I’m not sure. 

 

Questions: 

Does he/she work? indoors? 

alone? 

in a shop? 

etc. 

Does he/she use a typewriter? 

his/her hands? 

etc. 

Does he/she need to drive? 

get dirty? 

meet people? 

make things? 

etc. 

 



 

 

UNIT 4 

A8 Vocabulary Game 

 
Put the words under the correct heading for each room. Use a dictionary to help you. 

flossflossflossfloss    armchairarmchairarmchairarmchair    

shower capshower capshower capshower cap    couchcouchcouchcouch    

toothbrushtoothbrushtoothbrushtoothbrush    coffee tablecoffee tablecoffee tablecoffee table    

conditionerconditionerconditionerconditioner    wall unitwall unitwall unitwall unit    

hamperhamperhamperhamper    tvtvtvtv    

toweltoweltoweltowel    home cinemahome cinemahome cinemahome cinema    

mugmugmugmug    night tablenight tablenight tablenight table    

kettlekettlekettlekettle    sheetssheetssheetssheets    

strainerstrainerstrainerstrainer    pillowcasepillowcasepillowcasepillowcase    

ovenovenovenoven    closetclosetclosetcloset    

freezerfreezerfreezerfreezer    blanketblanketblanketblanket    

cupboardcupboardcupboardcupboard    chest of drawerschest of drawerschest of drawerschest of drawers    

bookshelvesbookshelvesbookshelvesbookshelves    mousemousemousemouse    

comcomcomcomputerputerputerputer    file cabinetfile cabinetfile cabinetfile cabinet    

deskdeskdeskdesk    thesaurusthesaurusthesaurusthesaurus    

Courtesy of Cristina Rodríguez Rodríguez 



 

 

 

STUDY 

KITCHEN 

BEDROOM 

BATHROOM 

LIVING ROOM 
 

KEYKEYKEYKEY    
flossflossflossfloss    armchairarmchairarmchairarmchair    

shower capshower capshower capshower cap    couchcouchcouchcouch    
toothbrushtoothbrushtoothbrushtoothbrush    coffee tablecoffee tablecoffee tablecoffee table    
conditionerconditionerconditionerconditioner    wall unitwall unitwall unitwall unit    
hamperhamperhamperhamper    tvtvtvtv    
toweltoweltoweltowel    home cinemahome cinemahome cinemahome cinema    
mugmugmugmug    night tnight tnight tnight tableableableable    
kettlekettlekettlekettle    sheetssheetssheetssheets    

strainerstrainerstrainerstrainer    pillowcasepillowcasepillowcasepillowcase    
ovenovenovenoven    closetclosetclosetcloset    

freezerfreezerfreezerfreezer    blanketblanketblanketblanket    
cupboardcupboardcupboardcupboard    chest of drawerschest of drawerschest of drawerschest of drawers    

bookshelvesbookshelvesbookshelvesbookshelves    mousemousemousemouse    
computercomputercomputercomputer    file cabinetfile cabinetfile cabinetfile cabinet    

deskdeskdeskdesk    thesaurusthesaurusthesaurusthesaurus    



 

 

UNIT 6 

A13 Reading & Speaking 

SURVEY: SHOPPING & MONEY 
Ask your partner the following questions and write their answers. 

 PREGUNTA RESPOSTA 

1 
How often do you go shopping? 
Do you enjoy it? 

 

2 Where is your favourite place to shop?  

3 
When you buy something, do you go to many 
stores to compare prices? 

 

4 What do you like spending money on?  

5 What don't you like spending money on?  

6 
If you must save money, what would you stop 
spending money on? 

 

7 What would you love to buy but can't afford?  

8 How much money would make you happy?  

9 
Do you play the lottery?  
What kind of lottery do you play? 

 

10 Do you think that money can buy love?  

Que conclusións sacas? 



 

 

R2 

Choose a partner or work on your own. Plan a healthy shopping list for the week. Use words 
from the exercises in the lesson. Add a new section. 

 



 

 

UNIT 7 

A5-8 Speaking:  Game SPORT TRIVIA 
OBJECT : To get as many points as possible. The team with the most points wins. 
RULES: Listen to your teacher. 

1 

How many sports can you name? 

10 

How many players are there on a 
football team? 

2 

Can you name these sports events? 

    
And the sports in each event? 

11 

What country invented cricket? 

3 

Can you name these sports events? 

    

And the sports in each event? 

12 

How many famous football players 
can you name? 

4 

Name at least five team sports. 

13 

What sport made Mark Spitz famous? 

5 

Name two water sports. 

14 

What sport made Nadia Commenici 
famous? 



 

 

6 

How many individual sports do you 
know? 

15 

In what year were the Olympic 
Games in Barcelona? 

7 

What is a spectator sport? 

16 

When did the Olympics take place in 
Montreal, Canada? 

8 

In what sport do players use a bat? 

17 

What are the two most popular team 
sports in England? 

9 

Where is Michael Schumacher from? 

18 

Which team sport is more popular in 
the U.S.? Baseball, Basketball or 
American Football? 

19 

Name sports that are played with a 
ball. Example: Football 

20 

Name sports that you play in winter. 
Example: Ski 

 



 

 

 

QUIZMASTER’S QUESTION SHEET 
Card 
No. 

Cards Points Team A Points Team B 

1 How many sports can you name?   

2 Can you name these sports events? 

   
Rally-Dakar / Olympic Games 
And the sports? Rally/Various 

  

3 Can you name these sports events?  

  
Roland Garros tennis championship/World 
Cup. And the sports? Tennis/Football 

  

4 Name at least five team sports. football, 
hockey, rugby, etc. 

  

5 Name two water sports? swimming, sailing, 
water skiing, rowing, diving, etc. 

  

6 How many individual sports do you know? 
swimming, tennis, running, etc. 

  

7 What is a spectator sport? 
A sport that many people find entertaining to 
watch; a sport that has spectators or 
“watchers” 

  

8 In what sport do players use a bat? baseball, 
cricket 

  

9 Where is Michael Schumacher from? 
Germany 

  

10 How many players are there on a football 
team? Eleven 

  

11 What country invented cricket? England   

12 How many famous football players can you 
name? 

  

13 What sport made Mark Spitz famous? 
Swimming. He won 7 Gold medals in the 1972 
Olympic Games in Munich. Michael Phelps 
beat his record in 2008, winning 8. 

  

14 What sport made Nadia Comenici famous? 
Gymnastics. She was the first gymnast to get 
a perfect score (10). This was in the 1976 
Olympics. 

  

15 In what year were the Olympic Games in 
Barcelona? 1992 

  

16 When did the Olympics take place in Montreal, 
Canada? 1976 

  

17 What are the two most popular team sports in 
England? Cricket and football 

  

18 Which team sport is more popular in the U.S.? 
Baseball, Basketball or American Football? 
Am Football. 

  

19 Name sports that are played with a ball. 
Example: Football 

  

20 Name sports that you play in winter. Example: 
Ski 

  

 



 

 

A9-2 Video-listening 

O escritor Washington Irving naceu en New York en 1783. A súa obra, "The 
Legend Of Sleepy Hollow" é unha historia clásica que os estadounidenses len todos os anos en 
‘Halloween’. Escoite unha pasaxe. 

En 1999, o director Tim Burton fixo unha película b aseada na obra de 
Washington Irving. Agora vai ver unha escena da pel ícula “Sleepy Hollow”. 

Mire a escena sen son. Conteste ás preguntas 1-4. 

1. How many characters are there in the scene? ______________________________  

2. What actor plays the part of Ichabod Crane? _______________________________  

3. Choose the adjective/s that best describe the scene. Can you give reasons for your 
choice? 

  happy   mysterious   sad   frightening   
surprising 

4. How do you think the characters feel? Choose one or more adjectives. 

  frightened   happy   sad   surprised   
angry 

5. What object do the characters show Crane? _______________________________  

Mire a escena por segunda vez con subtítuos e conteste ás seguintes preguntas. 

1. Where is Crane from? _________________________________________________  

FILM FACTS 

Original Title: Sleepy Hollow; Year: 1999; Country: USA; Director: Tim Burton 

Actors: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, Michael Gambon, Casper Van 

Dien, Jeffrey Jones, Christopher Walken, Michael Gough, Lisa Marie, Christopher Lee 
 



 

 

2. What’s his job? ______________________________________________________  

3. Ichabod Crane says that he will… ________________________________________  

4. Do you think the men trust Crane? _______________________________________  

Sleepy HollowSleepy HollowSleepy HollowSleepy Hollow    

Being the true storie of one Ichabod Crane and the Headless Horseman 
A pleasing land of drowsy head it was, 

of dreams that wave before the half shut eye... 

Based on "The Legend of Sleepy Hollow" by Washington Irving 
 Screenplay by Andrew Kevin Walker and Tom Stoppard 

FILM SCRIPT (SCENE 6 “Antecedentes”) 
INT.  THE GRAND VAN TASSEL MANOR HOUSE. 

ICHABOD So.  Three persons murdered.  First, Peter Van Garrett and his son Dirk Van Garrett, both of them 
strong capable men, found together, decapitated.  One week later, the Widow Winship, also 
decapitated. Now, I will need to ask you many questions, but first let me ask — is anyone 
suspected? 

BALTUS How much have your superiors explained to you, Constable? 
ICHABOD Only that the three were slain in open ground and their heads found severed from their bodies...  
STEENWYCK Their heads were not found severed. Their heads were not found at all. 
ICHABOD The heads are gone? 
HARDENBROOK Taken.  Taken by the Headless Horseman.  Taken back to hell. 
ICHABOD Pardon, I...  I don’t... 
BALTUS Perhaps you had better sit down. 
ICHABOD Yes. 
BALTUS (CONT'D) The Horseman was a Hessian mercenary, sent to these shores by German princes to 

keep Americans under the yoke of England.  But unlike his compatriots, who came for money, the 
Horseman came for love of carnage. When battle was joined, there you’d find him. 

FLASHBACK — AMERICAN BATTLEFIELD (WINTER) — DAY 

BALTUS (V.O.) He rode a giant black steed named Daredevil.  He was infamous for riding his horse hard into 
battle...  chopping off heads at full gallop. 
He’d filed down his teeth to sharp points… to add to the ferocity of his appearance. 

BALTUS (V.O.) This butcher didn’t finally reach his end until the winter of seventy-nine... 
... not far from here in our Western Woods...  
They chopped off his head with his own sword.  Even today, the Western Woods is a haunted place 
where brave men will not venture. 
... for what was planted in the ground that day was a seed of evil. 
And so it has been for twenty years.  But now the Hessian wakes — he is on the rampage, cutting 
off heads where he finds them. 

ICHABOD Are you... saying...?  Is that what you believe? 
HARDENBROOK Seeing is believing! 
STEENWYCK They tell me you’ve brought books and trappings of scientific investigation — this is the only book I 

recommend you read. 
ICHABOD I see.  Reverend Steenwyck... gentlemen... Murder needs no ghost come from the grave.  We have 

murders in New York without benefit of ghouls and goblins. 
BALTUS You’re a long way from New York, Constable. 
ICHABOD The assassin is a man of flesh and blood, and I will discover him. 



 

 

UNIT 10 

A10 Speaking 

STUDENT A 

1. Work with a partner. Ask and answer questions about the weather. Fill in the gaps 
in the table. Student A starts 

A What’s the weather like in ... today? 

B It’s ... and it’s ... degrees. 

student A the weather ºC 

Istambul 

 

22 

Caracas   

Chicago 

 

21 

Oslo   

Paris 
 

24 

Berlin   

Mumbai 

 

35 

Rome   

2. Which city has the best weather today? 



 

 

A10 Speaking 

STUDENT B 

1. Work with a partner. Ask and answer questions about the weather. Fill in the gaps 
in the table. Student A starts 

A What’s the weather like in ... today? 

B It’s ... and it’s ... degrees. 

student B the weather ºC 

Istambul   

Caracas 

 

28 

Chicago   

Oslo 

 

2 

Paris   

Berlin 

 

18 

Mumbai   

Rome 

 

20 

2. Which city has the best weather today? 



 

 

A15 Speaking Game: what do you think?  
Suxestión para o profesor: fotocopiar as tarxetas co texto en inglés no anverso e en galego no reverso. 

Work in groups. Choose a card from “conversation questions” and answer the questions. Your 

partners choose a card from the “giving opinions” and use the phrase to discuss the topic. 

Conversation Questions: The Environment & You  

Preguntas de conversación:  o medio natural e ti  

 

Do you turn off the water 
when you brush your 
teeth? 

How often do you use 
public transport? How 
often do you drive? 

Is there a recycling 
program in your 
community? Do you think 
recycling is important? 

How often do you throw 
wrappers, cigarette butts, 
etc. onto the street? Who 
usually cleans this up? 

What types of energy are 
popular in your country? 
For example, coal, gas, 
nuclear power. What does 
your house or flat use? 

At what temperature do 
you usually keep your 
house in winter? 

When you travel, do you 
usually drink bottled 
water? Why or why not? 
What about when you're at 
home? 

In your opinion, how can 
cities like Sao Paulo and 
Los Angeles improve their 
air quality? 

How are products 
packaged in your country? 
For example, milk, 
electronic equipment and 
clothing? 

Do you think companies 
are more or less 
environmentally 
responsible now than in 
the past? 

Say one thing you do to 
help the environment. 

How often do you turn off 
the lights when you leave 
the room? 

Borrowed from Karin's ESL PartyLand/©2001 by Karin M. Cintron & Ralph Garboushian/Reproducible for Classroom Use 



 

 

Pecha a billa cando lava 
os dentes? 

Con que frecuencia utiliza 
o transporte público? 

Hai un programa de 
reciclaxe na súa 
comunidade? 

Con que frecuencia tira 
papeis, cabichas, etc. no 
chan? Normalmente quen 
os recolle? 

Que tipos de enerxía son 
populares no seu país? 
Por exemplo, carbón, gas, 
nuclear. Que se usa na 
súa vivenda? 

A que temperatura mantén 
a casa no inverno? 

Cando viaxa, bebe 
normalmente auga 
embotellada? Por que ou 
por que non? E na casa? 

Na súa opinión, como 
poden cidades coma Sao 
Paulo e Los Angeles 
mellorar a calidade do seu 
aire? 

Como se empaquetan os 
produtos no seu país? Por 
exemplo, o leite, os 
equipos electrónicos e a 
roupa? 

Pensa que as empresas 
son agora máis 
responsables 
ecolóxicamente que 
antes? 

Diga unha cousa que faga 
para axudar o ambiente 
natural. 

Con que frecuencia apaga 
a luz ao saír dun cuarto? 

GIVING OPINIONS 

What’s your opinion? Me neither. I think... In my opinion... 

What do you think? Do you think? What about you? Yes, I agree. 

I’m not sure about that. Me too. Do you agree (with that / 
with John)? I’m sorry, I don’t agree. 

I don’t think so. Yes, definitely. No, definitely not. It depends (on…) 



 

 

UNIT 13 

A11 Speaking Game 

Can you guess the celebrity? Read the facts and match them to the famous 
person. There are 3 facts about each one. 

� He/She began working as a model. 
� He/She married 3 times. 
� He/She died young. 

ALBERT EINSTEIN 

� He/She sold more concert tickets than any other 
solo performer in history. 

� He/She won 8 Grammy awards 
� He/She sang the title song of the James Bond film 

“Goldeneye” 

DAVID BECKHAM 

� He/She wears thick black glasses. 
� He/She is famous for his/her comedy films. 
� His/Her films are almost all set in New York City. 

TINA TURNER 

� He/She was from Germany. 
� He/She was best known for the theory of relativity. 
� His/Her favourite school subjects were Geometry 

and Philosophy. 

SHERLOCK HOLMES 

� He/She was born in 1975 in Leytonstone, London. 
� He/She plays as midfielder. 
� He/She is married to an ex-Spice Girl. 

WOODY ALLEN 

� He/She was a detective 
� His/Her famous phrase was “Elementary, my Dear 

Watson... 
� He/She played the violin 

MARILYN MONROE 

One of the celebrities is a character from fiction. Who is it? 



 

 

Alternative activity 

Can you guess the celebrity? Read the facts and match them to the famous 
person. There are 3 sentences about each one. 

Albert Einstein 

David Beckham 

Tina Turner 

Sherlock Holmes 

Woody Allen 

1. He/She won 8 Grammy awards 

2. He/She was a detective 

3. He/She married 3 times. 

4. He/She won the 1921 Nobel Prize for Physics. 

5. He/She is married to an ex-Spice Girl. 

6. He/She played the violin 

7. He/She sang the title song of the James Bond film 
“Goldeneye” 

8. He/She wears thick black glasses. 

9. He/She plays as midfielder. 

10. He/She began working as a model. 

11. His/her films are almost all set in New York City. 

12. He/She was from Germany. 

13. His/her famous phrase was “Elementary, my Dear 
Watson... 

14. He/She sold more concert tickets than any other solo 
performer in history. 

15. He/She was best known for the theory of relativity. 

16. He/She was born in 1975 in Leytonstone, London. 

17. He/She died young. 

18. He/She is famous for his/her comedy films. 

Marilyn Monroe 

One of the celebrities is a character from fiction. Who is it? 



 

 

UNIT 14 

A2 Speaking Game 

JOBS & PROFESSIONS:  FIND SOMEONE WHO…  
Each student in the class including you has a card with a profession. 

Talk to the other students in your class. Find out who fits each description. Example: Do you 
make a lot of phone calls? Answer: Helen. Write the student’s name next to the description. 
Then ask questions to guess their job. Examples: Do you need to drive? Are you a bus 
driver? The person who finds the most jobs wins! 

… makes lots of phone calls  

… usually works from 8:00 to 3:00  

… takes people to different places  

… usually works on Saturdays  

… works outside  

… wears a uniform  

… takes dictation  

… invents stories  

… helps people choose things  

… hardly ever goes to the office  

… works with small children  

… works in a take-away  

… gets up very early in the morning  

… builds houses  

… lends books  

… makes a lot of promises  

… has a very good memory  

… travels a lot  

… does not get paid for the job  

… often works at night  

 

You’re a 

receptionist 

You make a lot of 

phone calls 

You’re a 

civil servant 

You usually work 

from 8 to 3 

You’re a 

taxi driver 
You take people to 

places 

You’re a 

footballer 

You usually work 

on Saturdays. 

You’re a 

gardener 

You work outside 

You’re a 

cleaner 

You wear a uniform 

You’re a 

secretary 

You take dictation 

You’re a writer 

You invent stories 

You’re a 

shop assistant 

You help people 

buy clothes 

You’re a 

teleworker 
You hardly ever go 

to the office 

You’re a 

teacher 

You work with 

small children 

You’re a cook 

You work in a take-

away. 

You’re a 

farmer 

You get up very 

early in the morning 

You’re a 

construction 

worker 

You build houses. 

You’re a 

librarian 

You lend books. 

You’re a 

politician 

You make a lot of 

promises 

You’re an 

actor/actress 
You have a very 

good memory. 

You’re a 

flight attendant 

You travel a lot. 

You’re a 

housewife/ 

househusband 

You don’t get paid 

for doing your job. 

You’re a nurse 

You help people 

feel better. 



 

 

A13-B 

ADVENTURE TOUR LEADER 
(Asia) 

Salary 6000 Euros + a 5-month contract 

Mountaineering Adventures Ltd. is a company with 10 years experience guiding adventure 
tours in Asia. 

We are looking for responsible, patient and athletic tour leaders to guide mountain climbers 
between May and September. Five-month contract: May-Sept. 

You will be responsible for leading the groups, providing them with equipment, food and 
guidance. An excellent spoken knowledge of English is necessary. A basic knowledge of 
spoken German is an advantage. 

 
Creating adventures since 1999 

 
 

 CANDIDATE 1 
Richard 

CANDIDATE 2 
Marsha 

Personal details   

Education   

Qualifications   

Experience in other 
regions   

Work experience   



 

 

A13-C THE CANDIDATES’ CVs 

 

Curriculum Vitae 

Name: Richard Berger 
Date of Birth: 13/3/1960 
Nationality: Australian 
Marital Status: Single 
 
Education and Qualifications 
1984 New Zealand Graduate School MA in sports management 
1980 Australian Sports University BA in personal training & fitness 
1976 Sydney City High School 
 
Work Experience 
1984 Military Service Overseas 
1986 Volunteer work in Kolkata, India 
1990-1994 Guiding military expeditions in the Swiss Alps 
1994-1998 Writing guides for mountain climbers in Europe 
1998-present Guiding extreme sport expeditions for local company in Switzerland 
 
Languages 
English Excellent spoken and written English 
German Very good spoken German and Italian 
 
Interests 
Sports, cinema, reading adventure books, writing travel books 

CURRICULUM VITAE 

Name Marsha Evans Date of Birth  05/6/1982 

Nationality  English Marital Status  Married 
 
EDUCATION AND QUALIFICATIONS 
2004 New York University BSc in Geology 
2000 New York City High School 
 
WORK EXPERIENCE 
2005 Volunteer work in Bolivia, helping to build roads 
2006-present Group leader in children’s summer camps in Colorado, USA 
2007-present Ski instructor in Colorado, USA in winter 
 
LANGUAGES 
English Excellent spoken and written English 
German Basic spoken German 
Spanish Good spoken Spanish 
 
INTERESTS 
Summer and winter sports, especially ski, cinema, reading adventure books and biographies 
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UNIT 16 

A8 Reading & Speaking 

 
A. Answer the questions about you. Responda ás seguintes preguntas sobre vostede. 

1. Do you believe in the influence of stars on people? 

2. Do you read your horoscope? 

3. When, where and how often do you read it? 

B. Read about the Chinese horoscope and answer the two questions. Lea sobre o 
horóscopo chino e responda ás dúas preguntas. 

The Chinese horoscope is one of the most famous in the world. It has been used 
for thousands of years. According to a legend, when Buddha was leaving Earth he 
invited all the animals to visit him on New Year's Day. The first twelve to arrive got 
their own zodiac sign, in order of arrival. In Chinese astrology there is a 12-year 
cycle, so each sign lasts for one year. 

1. According to the legend, who created the Chinese horoscope? ______________________  

2. In the western zodiac a sign lasts for one month. How long does a sign last in the Chinese 
zodiac? ________________________________________  

C. Now do the short quiz. Work with a partner. Agora faga o seguinte “test”. Traballe 
cunha parella. 

1. This is the first sign in the Chinese zodiac. _______________________________________  

2. This sign is man's best friend. These people are often unlucky in love. _________________  

3. In western cultures this animal is often badly considered, but in the Chinese zodiac it is very 
talented. _____________________________  

D. Work in groups of three. Answer the questions below. Discuss your answers. One member 
of the group will be the reporter and will tell the rest of the class about the answers to 
questions 1 and 4. Traballe en grupos de tres. Responda ás seguintes preguntas. 
Comenten as súas respostas. Un membro do grupo será un reporteiro e informará 
ao resto da clase sobre as súas respostas ás preguntas 1 e 4. 

1. What sign are you? Do you agree with what the stars say about you? Why/why not? 

2. Underline the positive adjectives about the sign. 

3. Underline the negative adjectives about the sign. 

4. Does your partner agree with what the stars say about him or her? Why/why not? 



 

 

 



 

 

R10 Giving and following instructions. 

 

You will need 50 cents (2 quarters) to make a local call (<=3 minutes). 

Types of calls: local, long distance, collect 

Instructions 

1. Pick up the receiver. 

2. Drop your coins into the coin slot. 

3. When you hear a dial tone, dial the 

number. 

4. If the call does not register, your money 
will be returned in the coin return slot at 

the bottom of the phone. 

 

Do you understand the text? 

Work with a partner. Give instructions on how to use a bank cash dispenser (U.S. = ATM). 


