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I. INTRODUCIÓN 

I.1 Contextualización 

 

O I.E.S "Virxe do Mar" é un dos dous institutos de educación secundaria que se atopan na 
vila de Noia. 

O concello de Noia está situado ao sur da desembocadura do río Tambre na ría de Muros e 
Noia. Limita ao norte con Outes, ao sueste con Lousame e ao leste con Brión. No núcleo 
urbano desemboca o río Traba. 

Noia ten un clima oceánico húmido, con abundantes choivas durante todo o ano e 
temperaturas suaves. 

Segundo o censo de 2019 Noia tiña 14.263 habitantes, dos cales un 12.1 % eran menores 
de 15 anos, un 64.2 % de entre 15 e 64 anos, e un 23.7 % maiores de 65 anos. 

O motor económico da vila noiesa está centrado en dous sectores: o sector servizos e o 
sector primario. Principalmente, no sector servizos destaca o comercio, xa que Noia é un 
pobo de tradición comercial: antigamente a Noia coñecíaselle pola calidade das súas peles 
e os seus zapatos. 

No sector primario a actividade económica por excelencia é o marisqueo, do cal viven 
numerosas familias. Esta actividade concéntrase no porto de Testal, situado xunto á praia 
do mesmo nome, onde se atopan varios bancos marisqueiros. Os principais bivalvos que se 
capturan na ría son o berberecho e a ameixa, tanto a fina como a babosa. 

A pesar da crecente importancia que o turismo está a ter nos últimos anos, este sector aínda 
non monopoliza a economía da localidade. Con todo, existen diversos establecementos 
hostaleiros dispersos pola vila, así como numerosos bares e restaurantes. 

 

O I.E.S "Virxe do Mar" é un  instituto de tamaño medio, con algo máis de catrocentos alumnos 
que proceden na súa meirande parte do propio concello, aínda que hai algúns empadroados 
nos concellos veciños de Lousame, Porto do Son e Outes. 
 
No que respecta ao equipamento necesario para impartir a nosa materia, todas as aulas 
están equipadas con ordenador con conexión a internet, proxector, encerado interactivo e un 
bo equipo de son, o que fai que, en este sentido, as condicións de traballo sexan adecuadas. 
Lamentablemente non se pode dicir o mesmo do número de alumnos por grupo, xa que o 
número de alumnos por grupo nos dous últimos curso da ESO e nos seis grupos de  
bacharelato alcanza os trinta, o que supón un serio inconveniente para levar a cabo unha 
boa labor nunha materia eminentemente práctica como debe ser a nosa.  

  

I.2   Marco Lexislativo 
 

 Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). 

 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE 29/01/2015). 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 

29/06/2015) 

 Orde 365/2020, do 22 de abril, do Ministerio de Educacion e Formacion Profesional, 

pola que se 

establecen o marco e as directrices de actuacion para o terceiro trimestre do 

curso 2019/2020 e oinicio do curso 2020/2021.  

https://gl.wikipedia.org/wiki/Río_Tambre
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ría_de_Muros_e_Noia
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ría_de_Muros_e_Noia
https://gl.wikipedia.org/wiki/Outes
https://gl.wikipedia.org/wiki/Lousame
https://gl.wikipedia.org/wiki/Brión
https://gl.wikipedia.org/wiki/Río_Traba
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  Instrucions do 27 de abril de 2020, da Direccion Xeral de Educacion, Formacion 

Profesional e Innovacion Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 

curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autonoma de 

Galicia.  

 Orde EFP/5,1/2020, do 20 de xuño, pola que se publican acordos da Conferencia 

Sectorial de Educacion, para o inicio e o desenvolvemento do curso 2020/2021 

 Protocolo de Adaptacion ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020/2021 

 Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se 

deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación 

infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato. 
 

I.3   Composición do Departamento e reparto de responsabilidades para o presente curso  
 

No presente curso o departamento estará integrado polos seguintes membros: 

- D. Juan Miguel Fernández Nogueira, Xefe do  departamento 

 - Dª. Isabel Doviso Ferreiro   

 - D. Vicente López Valdecantos 

 - Dª. Eva Núñez Perianes   

  

Na  documentación entregada pola xefatura de estudos informase de que para o presente 
curso haberá no centro os seguintes grupos de alumnado: 

1º curso de ESO……………..…….. 3 grupos 

2º curso de ESO………….….…….. 3 grupos 

3º curso de ESO………..………….. 3 grupos 

4º curso de ESO………………..….. 3 grupos 

1º curso de BACHARELATO……... 3 grupos 

2º curso de BACHARELATO….….. 2 grupos 

 

 Para o presente curso a dirección do Centro autoriza o desdobramento a efectos 
pedagóxicos  dos grupos de 4º de ESO e de  2º curso de bacharelato, pero non os de 3º de 
ESO e 1º de bacharelato. Estes últimos impartiranse completos, e nos de 3º de ESO farase 
un reforzo de 1 hora semanal por grupo para os alumnos que se determine no seu momento. 
O reparto acordado entre os membros do departamento é o seguinte: 

            - Dª Eva Núñez Perianes impartirá os tres grupos de 1º curso de ESO e os tres de 2º 
de ESO. 

 - Dª Isabel Doviso Ferreiro impartirá os tres grupos de 3º de ESO e dous grupos de 4º 
de ESO. 

            - D. Vicente López Valdecantos impartirá un grupo de 4º de ESO, dous grupos de 1º 
de bacharelato e dous grupos de 2º de bacharelato. 
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            - D. Juan Miguel Fernández Nogueira impartirá un grupo de 4º de ESO, un grupo de 
1º de bacharelato, dous grupos de 2º de bacharelato e tres horas de reforzo en 3º curso de 
ESO. 

 

 

 

 

I.4   Metodoloxía didáctica  - Plan de reforzo e recuperación 

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

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos 
previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha 
vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co 
interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para 
construír así significados e atribuír sentido ao que aprende (partindo do que coñece e 
formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo sistema). 
Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada 
alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos 
persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns 
coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes 
contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito 
de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de 
aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. 
Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona diferentes actividades que contribúen 
ó desenvolvemento das competencias clave. 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado 
e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e 
historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das 
gravacións. 

Os alumnos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está 
deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo 
poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, 
facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día 
a día. No noso proxecto existe sempre un apoio para aqueles alumnos e alumnas que o 
requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non responda ós 
obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns destaquen na 
consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a motivación 
e  o interese pola lingua estranxeira.  

A aprendizaxe dos alumnos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles 
demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto 
proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente 
participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe 
pero a súa actividade construtivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención 
debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input 
da lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os alumnos/as, 
proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para 
o alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe 
xa adquiridas e admitir o erro. 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O 
erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio 
progresivo do novo sistema comunicativo. Ao noso entender os erros prodúcense cando o 
neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna 
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nun proceso natural de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e 
equivocación. Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento 
da lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha 
linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón 
que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional debido a unha falta de atención 
nun momento determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un falante nativo. Non paga 
a pena corrixir as equivocacións porque non son relevantes do proceso de ensino-
aprendizaxe. 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. 
Esta programación toma en conta esta situación ó prantexar actividades interrelacionadas 
coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a 
continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio 
e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, 
que se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, 
Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha 
determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o 
alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha 
bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe 
ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes 
efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden alcanzarse se non en todas, 
si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá 
utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales as puidese 
adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas 
aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como 
fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse 
en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode considerar 
aínda que terá que facelo). 

Nos momentos actuais, coa perspectiva probable de volver a ter que recorrer á docencia non 
presencial como consecuencia da pandemia que estamos a sufrir, a competencia dixital do 
profesorado e do alumnado adquire unha relevancia aínda maior da que xa viña tendo antes 
de que se iniciara esta situación. De aí que os membros do departamento teñan creado e 
estean xa a utilizar aulas virtuais para todos os seus grupos de alumnos, de xeito que a 
entrega de materiais por parte do profesorado ou a presentación de tarefas por parte do 
alumnado podería seguir a realizarse do mesmo modo se nos víramos na necesidade de 
pasar á docencia non presencial. Isto permitiría tamén organizar facilmente as clases a través 
de videoconferencia, unha vez resoltos os problemas de equipamento tecnolóxico ou 
conexión de datos que puideran presentar determinados alumnos ou alumnas. 

En todos os niveis se dedicarán as primeiras sesións do curso a revisar e reforzar os contidos 
que non foron tratados, ou non o foron de xeito adecuado no curso pasado, debido á 
interrupción da actividade presencial e a falta de tempo para organizar todos os elementos 
necesarios para pasar a traballar de xeito non presencial. Ademáis, todos estes contidos 
forman parte novamente da programción do curso actual. 

 

I.5 Competencias clave 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias 
clave por parte da cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos 
alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás 
demandas dun mundo globalizado e faga posíbel o desenvolvemento económico, vinculado 
ao coñecemento. 
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As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 
crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e 
as actitudes esenciais vinculadas a cada unha delas.  

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre a 
formación e o desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes 
e profesionais. 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas 
competencias clave ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos 
como a propia selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. 
Os criterios de avaliación serven de referencia para valorar o grao progresivo de adquisición. 

 

▪ Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral 
e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 
comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as 
emocións e a conduta. 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta 
competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas 
e, con iso, enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. 
Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de información, comunicación e 
aprendizaxe. 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar 
a análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa 
complexidade. Para iso, débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás 
dimensións nas que se concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a 
gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a 
articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua). 
– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a  
– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres 
dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 

sociolingüística (vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes 
en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións 
comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as 
macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 
– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao 
coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 
– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e 
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resolver os problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto 
destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a 
audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da 
información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en 
diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as estratexias 
xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo 
utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe 
das linguas estranxeiras. 

 

 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas 
ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 
Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as 
operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos 
matemáticos. 
O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación 
dos principios e procesos matemáticos en distintos contextos. Trátase da importancia das 
matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e ferramentas para 
aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao 
longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, 
o respecto aos datos e a veracidade.Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da 
competencia matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, a 
álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas, a través da 
cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os datos.  

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un 
achegamento ao mundo físico e á interacción responsábel con o para a conservación e 
mellora do medio natural,  a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos 
pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico e 
capacitan a cidadáns responsábeis  e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre 
os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. 
Estas competencias han de capacitar para identificar, expor e resolver situacións da vida 
cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e 
tecnolóxicas. 
Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan 
necesarios coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as 
matemáticas e a tecnoloxía. Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas para utilizar e 
manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e procesos científicos para 
alcanzar un obxectivo. 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados 
á ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a 
valoración do coñecemento científico, e o sentido da responsabilidade en relación á 
conservación dos recursos naturais, ás cuestións ambientais e á adopción dunha actitude 
adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nun contorno natural e social. 
Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e 
tecnoloxía son  os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do 
Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e 
práctica na investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

 

▪ Competencia dixital 
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Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 
información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van 
desde o acceso á información até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, 
incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, 
tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas 
tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude critica e reflexiva na valoración da información 
dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as normas de conduta socialmente 
acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos soportes. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a 
información, a análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, 
a seguridade e a resolución de problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

 

▪ Aprender a aprender 

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz 
de continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos 
propios obxectivos e necesidades. 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e 
coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 
pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo 
eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, 
a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais coma 
colectivas. 

 

▪ Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e 
actitudes sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada 
vez máis diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como 
para interactuar con outras persoas e grupos, conforme a normas baseadas no respecto 
mutuo e en conviccións democráticas. 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos 
fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 
capacidade de se comunicar dunha maneira construtiva en distintos contornos sociais e 
culturais, mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, 
a seguridade nun mesmo e a integridade e honestidade. 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, 
xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na 
Constitución española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en 
declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala 
local, rexional, nacional, europea e internacional. 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno 
respecto dos dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas 
a todos os niveis, e implica manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión 
e respecto dos valores compartidos, que son necesarios para garantir a cohesión da 
comunidade, baseándose no respecto dos principios democráticos. 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender 
o mundo no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero 
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tamén incorporan formas de comportamento individual que capacitan ás persoas para 
convivir en sociedade.  

 

▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de 
transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou 
resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e 
actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns 
emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor” inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as 
actividades persoais, profesionais e comerciais. 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a 
capacidade creadora e de innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a 
capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado 
e traballo individual e en equipo, e por último, o sentido crítico e da responsabilidade. 

 

▪ Conciencia e expresións culturais  

Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha 
actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas 
como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e 
patrimonio dos pobos. 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora 
e ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e 
culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica 
igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á 
conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras 
comunidades. 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre 
a herdanza cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende 
a concreción da cultura en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes 
coma doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural 
resulta necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e 
xéneros artísticos e das principais obras e producións culturais e artísticas; a aprendizaxe 
das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e 
comunicar ideas, experiencias e emocións propias; a potenciación da iniciativa, a 
creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face á expresión das propias ideas 
e sentimentos; o interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e 
culturais; a promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade na que 
se vive; e por último, o desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina 
para a creación de calquera produción artística de calidade. 
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I.6   Avaliación   

I.6.1    Ensinanza presencial 

I.6.1.1   Procedementos e instrumentos de avaliación  

A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para medir 

individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para introducir no 

proceso educativo cantas modificacións sexan precisas se a situación o require. Se partimos 

de que as competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de coñecementos, 

habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir 

situacións máis reais posibles de aplicación, e nesas situacións o común é que o alumno se 

sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións 

prácticas. 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma 

o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados expresamente a 

conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é 

o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos que 

identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). 

Haberá outras avaliacións, como a inicial e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que 

ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, 

no carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos 

permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, 

serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, tomaranse en 

consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como 

de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 

resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión. E en canto á 

avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de curso, se 

o alumno non tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso de obter unha clasificación 

insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procedementos de avaliación serán 

variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

I.6.1.2   Criterios de cualificación 

Os membros do Departamento avaliarán o grao de consecución dos obxectivos por parte do 

alumnado por medio da observación do seu desempeño diario na realización das tarefas, e 

dunha serie de probas que abarcarán as distintas destrezas e que suporán nas cualificacións 

parciais e na final  as porcentaxes que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 1º e 2º ESO 3º e 4º ESO Bacharelato 

Writing 25% 25% 30% 

Speaking 15% 20% 20% 

Grammar tests 35% 30% 25% 

Reading 15% 15% 15% 

Listening 10% 10% 10% 

 



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       12 

A destreza oral será avaliada en base ao traballo diario na clase, e aos rexistros en distintos 

formatos que os profesores lle poidan encomendar ao alumnado.  

No que respecta á avaliación extraordinaria do mes de setembro, e debido ás restriccións 

impostas polo exiguo do calendario de exames, as porcentaxes serán as  seguintes para 

todos os niveis: 

 

Writing:  40% 

Speaking:  ---- 

Grammar tests:   40% 

Reading:  20% 

Listening:  ---- 

En canto aos criterios que o profesorado aplicará para a cualificación das distintas probas 
escritas e orais, serán os que se recollen nas seguintes follas: 

Writing Assessment Sheet_ESO 

 

Writing Assessment Sheet_Bacharelato                            
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Speaking Assessment Sheet_1º e 2º ESO 

 
 
Speaking Assessment Sheet_3º e 4º ESO – Bacharelato 
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I.6.2  Ensinanza non presencial 

No caso de que en algún momento do curso houbese que recurrir á ensinanza non presencial 
e non se puidesen aplicar os procedemntos e criterios anteriormente expostos, a avaliación 
do alumnado faríase mediante unha proba oral a través de videoconferencia que consistiría 
nos seguintes apartados:  

 a) lectura e tradución ao galego ou castelán dun texto de entre catro e cinco liñas 

 b) resolución en voz alta de un apartado de gramática que consistiría en un número 
     de entre doce e dezaseis oracións a completar ou traducir polo alumno ou alumna 

 c) unha breve conversa en inglés co profesor examinador 

O primeiro apartado tería un valor de ata 2 puntos, o segundo apartado un valor de ata 4 
puntos e o terceiro apartado tería un valor de ata tres puntos. A cualificación completaríase 
con ata 1 punto por aistencia ás clases telemáticas, a participación activa nas mesmas e a 
realización das tarefas encomendadas polo profesorado: 

 

a) lectura/tradución 2 puntos 

b) gramatica 5 puntos 

c) conversación 2 puntos 

d) asistencia/participación 1 puntos 

 
 
I.7   Elementos Transversais 
 
1. Na Ensinanza Secundaria Obrigatoria, sen prexuízo do seu tratamento específico 
nalgunhas das materias de cada etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       15 

comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o 
emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 
 
2. As Administracións educativas promoverán o desenvolvemento da igualdade efectiva 
entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 
discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. As 
Administracións educativas promoverán a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica 
de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que 
alicerzan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes e mulleres por igual, ás persoas con 
discapacidade e o rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado 
de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do 
terrorismo e de calquera tipo de violencia.  
A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de 
xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de 
calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu 
como feito histórico. Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que 
supoñan discriminación. 
Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos 
curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de 
explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as 
situacións de risco derivadas do inadecuado emprego das Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 
 
3. Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán 
elementos curriculares orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito 
emprendedor, á adquisición de competencias para a creación e desenvolvemento dos 
diversos modelos de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e do respecto 
ao emprendedor e ao empresario, así como da ética empresarial. As Administracións 
educativas fomentarán as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle 
permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 
mesmo e o sentido crítico. 

 
4. As Administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade física e a dieta 
equilibrada formen parte do comportamento xuvenil. Para estes efectos, as devanditas 
Administracións promoverán a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos 
alumnos e alumnas durante a xornada escolar, nos termos e condicións que, seguindo as 
recomendacións dos organismos competentes, garantan un desenvolvemento adecuado 
para favorecer unha vida activa, saudábel e autónoma. O deseño, coordinación e 
supervisión das medidas que para estes efectos se adopten no centro educativo serán 
asumidos polo profesorado con cualificación ou especialización adecuada nestes ámbitos. 
 

 

 

II.  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

II.1    Obxectivos xerais da ESO 
 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido 

escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis 

internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. O 

noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento e 

coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da 
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Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común 

Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto para a 

aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes linguas dun 

falante. Estas pautas foron un referente clave para a elaboración do currículo da área. 
 

O currículo básico establece que a Educación Secundaria contribuirá a desenvolver nos 

alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ós demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas 

e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquier outra condición 

ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supongan discriminación 

entre homes e mulleres, así ́como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións cos demais, así ́ como rexeitar a violencia, os prexuizos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concebir o coñecemento científico coma un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o 

estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos 

demás, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

aportacións importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

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

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física 
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e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 

hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

natural, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ó exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, 

en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 

II.2 Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función do resultado 

Nos primeiros dias lectivos do curso, os membros do departamento proporán aos alumnos 
unha proba escrita para determinar o grao de consecución dos obxectivos dos cursos 
precedentes no tocante a vocabulario e estructuras sintáctico-discursivas. Así mesmo, os 
profesores manterán unha pequena conversa con cada un dos alumnos para establecer o 
grao de corrección fonética da súa pronunciación, a súa capacidade de comprensión e a 
fluidez da súa expresión oral en lingua inglesa. 

Os resultados destas probas teranse en conta, ademáis de toda a información previa que o 
profesorado teña sobre o alumnado, para levar a cabo o agrupamento do alumnado, e 
servirán para que o profesorado poida enfocar o seu labor docente reforzando o traballo 
naqueles aspectos ou destrezas que presenten deficiencias. 

II.3.   Programa de recuperación da materia pendente 

 

O Departamento de Inglés ocuparase da coordinación e seguimento da avaliación das 

aprendizaxes do alumnado coa materia de inglés pendente, e co fin de facilitarlle a 

superación da mesma o Xefe do Departamento estará en contacto co profesorado do 

devandito alumnado para ver si acada os obxectivos propios da avaliación continua da 

materia no Curso no que estea matriculado. No caso de que o alumnado acade ditos 

obxectivos ó final do curso, considerarase aprobada a materia pendente do curso anterior. 

Para a recuperación destes alumnos, o Departamento de Inglés levará a cabo, como 

actividades complementarias propias, funcións de orientación, axuda e coordinación na 

recuperación dos devanditos alumnos para lograr a consecución pola súa parte de aqueles 

contidos mínimos esixibles para poder acceder ao curso seguinte. 

O alumnado que non recupere a materia pendente polo procedemento anterior deberá 

realizar unha proba global durante o mes de maio ou una convocatoria extraordinaria de 

setembro, no seu caso. 

A porcentaxe das distintas destrezas na cualificación das devanditas probas será aseguinte: 
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II.4    Medidas de atención á diversidade 
 

Dado que entre o alumnado danse estilos de aprendizaxe diversos e, así mesmo, diversos 

estilos de ensino por parte do profesorado, tivemos en conta catro ámbitos de diversidade:  
 

A capacidade para aprender a aprender  
 

Cada alumno/a ten a súa propia capacidade para aprender cousas e para retelas, sen que 

iso sexa sinónimo da súa capacidade intelectual, e todos os alumnos poden alcanzar un nivel 

mínimo, independentemente do ritmo de traballo que poida ter cada quen. Tales son os 

aspectos que consideramos na investigación inicial e en todo o desenvolvemento do curso.  

Así o reflicten as actividades, xa que, a través dunha reciclaxe continua de estruturas e de 

vocabulario, por unha banda ofrecen amplas oportunidades de reforzo aos alumnos/as con 

menos capacidade e por outra facilitan a ampliación da materia para os que teñen máis nivel.  
 

A motivación para aprender  
 

A motivación do alumno/a para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose dun idioma, 

xa que depende de varios factores: por unha banda, do historial de éxito ou de fracaso que 

teña ata ese momento e, por outra banda, do proceso de aprendizaxe seguido. Isto influirá 

notabelmente, tanto no nivel de motivacións individuais, coma na forma máis lóxica e 

funcional de presentarlles todos os contidos.  
 

Os estilos de aprendizaxe  
 

Existen moitos tipos de investigacións sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora de 

estudar un idioma. Como é ben sabido, os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos 

cando se enfrontan ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi 

rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para asimilaren unha idea, mentres que 

outros poden traballar máis a conciencia e aprender máis amodo, conseguindo o mesmo 

resultado. Este factor foi tido en conta dun modo sistemático. Por exemplo, á hora de ensinar 

as estruturas gramaticais, incluíronse exercicios e táboas que lles permiten aprender e 

repasar o presentado, paso a paso, ademais dunha ampla repetición e práctica de distintas 

situacións para aqueles alumnos/as que non usen tanto o estilo analítico ao aprenderen.  
 

Os intereses dos alumnos/as  
 

O esforzo por aprender un idioma varía moito duns alumnos/as a outros dependendo do seu 

interese e/ou necesidade de facelo. Por iso se inclúen  unha gran variedade de temas, 

intentando que sexan de interese para a maioría, e ofrecemos materiais para atender aos 

distintos niveis de coñecemento e estilos de aprendizaxe. Hai actividades graduadas de 

menor a maior dificultade e de maior a menor control 
 

 

II.5      
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1° CURSO 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBRIGATORIA 

II.5.1 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe e grao de consecución 
mínimo esixible para superar a materia 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. Estes bloques  recollen os 

elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a 

dimensión social e cultural da lingua estranxeira. 
 

Bloque1.Comprensión de textos orais 

CONTIDOS 

1.1  Estratexias de comprensión: 

- Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a 

quen, con   que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no 

contexto.  

-Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.. 

-Distinción de tipos  de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais, 

detalles relevantes). 
-Identificación de palabras chave.  

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

-Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos. 

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

1.2 Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 
1.3 Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repeti

 ción ou reformulacións do dito. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1 Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información 

 esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do 

 contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos coñe

 ce mentos previos sobre a situación (quen fala a quen,con que intencións, onde e cando) que 

 dan  lugar a inferencias do significado baseadas no contexto. 

1.2 Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos 

 orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados 

 a velocidade lenta, nun rexistro estándar formal, e que versen sobre asuntos cotiáns en situa cións 

habituais escolares e da familia ou do propio campo de interese, sempre que as condi cións 

acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.. 

1.3 Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en conversas sinxelas, reais ou si

 muladas, que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi 

 básicas, expresadas pausadamente e con boa articulación, e que se poidan escoitar de novo ou 

 solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

1.4 Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto social e as normas de cortesía máis sinxelas e 

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

1.5 Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais sinxelos, 

 articulados pausadamente e con claridade, e con apoio de imaxes moi redundantes. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 
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1.1 Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e temas cos 

que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado. 

1.2 Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, explicacións, 

diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e pausadamente, 

relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

1.3 Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións moi 

básicas sobre temas educativos, que estea a aprender ou do seu interese (por exemplo, sobre un 

tema curricular como os contaminantes, a clasificación dos seres vivos, etc.), sempre que poida 

escoitalas máis dunha vez. 

1.4 Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas persoas que 

ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa. 

1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, peticións de 

información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos prácticos da vida diaria 

e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 

persoa interlocutora está disposto a repetir ou a reformular o dito. 

1.6 Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de gravacións 

auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas 

pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar máis 

dunha vez. 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

CONTIDOS 

2.1  Estratexias de produción: 

▪ Planificación 

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

- Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, escollendo os expoñentes    

lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa. 

- Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 

▪ Execución 

- Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 

elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

- Expresión da mensaxe con claridade e coherencia básica, estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto traballados na 

clase previamente. 

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles.  

-Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos: 

  Lingüísticos: 

   - Modificación de palabras de significado parecido. 

   - Definición ou parafrase dun termo ou unha expresión. 

  Paralingüísticos: 

   - Petición de axuda ou clarificación.  

   - Sinalización de obxectos, uso deícticos ou realización de accións que 

aclaren      o significado. 

- Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (acenos, expresións 

 faciais, posturas, e contacto visual ou corporal). 
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- Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor comunicativo. 

   - Uso dos elementos prosódicos sinxelos (pausas, ritmo e entoación) como   

     substitutos dos marcadores discursivos para indicarlle ao destinatario ou 

      oínte as partes do discurso que deben ser cointerpretadas. 

2.2  Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas, para comprender e facerse       

 comprender. 

2.3  Rutinas ou modelos elementais de interacción segundo o tipo de situación de comunicación: 

chegada e saída do centro docente, conversa telefónica, compra-venda, e outras igualmente 

cotiás e básicas.   

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

2.1  Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos      

 que os interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

2.2  Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xes

 tos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande medida da 

 actuación do interlocutor. 

2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden descricións, 

 narracións e explicacións breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións de 

 vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia intelixible, utilizando conectores 

 textuais, e con dominio do vocabulario elemental para lograr a finalidade da comunicación. 

2.4  Producir textos breves e comprensibles, en conversas cara a cara, nun rexistro neutro ou infor

 mal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, se solicita e intercambia información básica sobre te

 mas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou educativo pro

 pios da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifican brevemente e de xeito básico os motivos 

 de determinadas accións e plans sinxelos, aínda que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, 

 resulten evidentes as pausas e a reformulación para organizar o discurso e seleccionar expresións 

 e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite 

 axuda ao interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

2.5  Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o suficientemente axustados ao contexto e á 

 intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposi 

 ción, e conectores e marcadores conversacionais básicos máis frecuentes). 

2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas básicas para desenvolver

 se de xeito suficiente en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se inte

 rrompa o discurso para procurar expresións e articular palabras menos frecuentes. 

2.7. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas, colaborando 

 coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a das demais persoas me

 diante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na reali

 zación das tarefas de comunicación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

2.1  Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 

 nas diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña que 

 recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con apoio visual de distintos soportes 

 multimedia que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos 

 e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a pre

 guntas breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas presentacións. 

2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén 

 información básica en situacións habituais e concretas propias de viaxes, aloxamento, trans por

 te, compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento 
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2.4. Establece contacto social en función da situación de comunicación, real ou simulada, e reformula 

 ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se non entende algo. 

2.5. Participa en conversas informais cara a cara, cunha pronuncia comprensible, empregando as con

 vencións propias do proceso comunicativo, nas que establece contacto social, intercambia in

 for mación básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos sinxelos, pide e ofrece 

 cousas, pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou se manifesta sobre os pasos 

 que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta 

2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a das demais 

persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 

activamente na realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTIDOS 

 3.1  Estratexias de comprensión: 

 - Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema, a partir da información 

 superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, etc. 

 - Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 

 intensiva ou extensiva). 

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

comprensión a el.  

  - Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral, 

 información esencial e puntos principais). 

 - Formulación de hipótese sobre contido e contexto. 

 - Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de 

 elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 

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

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

 da estrutura do texto. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 

 textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados 

 polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que xa coñecen, 

 etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 

 principais, ou os detalles relevantes do texto. 

3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións (por exemplo, indicacións para 

 chegar a un lugar, frecuencia da dose dun medicamento, manexo elemental de aparellos coñe

 cidos, etc.). 

3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en situacións de 

 comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos 

 tex tuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras materias do 

cu rrículo. 

3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, 

 tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos 

 nun rexistro informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos e previsi

 bles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 

 léxico básico de uso común e habitual. 

3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e lugar de nacemento, idade e sexo, 

 estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou 

 solicitada en cartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e 

 ao nivel escolar. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue instrucións básicas e 

predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro 

docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 

3.2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou 

consulta de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes 

ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas ou do seu interese (por exemplo, 

sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre 

que poida reler as seccións difíciles. 

3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de publicacións propias da súa 

idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 

nos ámbitos persoal e educativo. 

3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves moi 

sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á información 

persoal, etc.) de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese. 

3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para a xente nova) de 

historias de ficción. 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTIDOS 

4.1  Estratexias de produción: 

▪ Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co fin de realizar 

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

etc.). 

- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 

ou gramática, obtención de axuda, etc.). 

- Usar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os 

propios textos. 

▪ Execución 

  - Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. 

- Estruturación do contido do texto. 

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

conformando entre todos o seu significado ou a idea global. 

- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os 

recursos dispoñibles.  

- Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases feitas e locucións, do tipo "agora      

volvo", "xa nos veremos", etc.) 

▪ Revisión: 

- Identificación de problemas, erros e repeticións.  

- Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

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

   - Reescritura definitiva 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple (por 

exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, 

identificando as ideas pertinentes e necesarias, pondo una idea principal en cada parágrafo, etc). 
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4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 

temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente os 

recursos máis básicos de cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas básicas e os signos 

de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas básicas e sinxelas, e un 

léxico de uso frecuente para a súa idade e o seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi 

breves e sinxelas a partir dunha información moi sinxela e predicible. 

4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. 

4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas 

con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 

4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá, 

 empregando palabras e expresións moi básicas de uso habitual, de encabezamento e  despedida, 

 e frases e oracións simples illadas e enlazadas con conectores elementais. 

4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, 

letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixi tal. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes sociais), en situacións reais ou 

simuladas, nas que dá e solicita breve información sobre citas, preferencias e sentimentos, 

relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de actividades ou 

tarefas moi habituais, listas de compras, traxecto habitual etc.; e textos que expresen sentimentos 

básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, etc. 

4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital). 

4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en situacións de 

comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia e comprensibles para a súa 

idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza as redes sociais. 

4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social real ou simulado 

(por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e a 

súa vila (por exemplo, descrición en termos moi sinxelos de sucesos importantes e experiencias 

persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 
 

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

5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronunciación                

polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións.  

5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 

le cer, etc.), ás condicións de vida, ás relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no 

traballo, no centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz e contacto 

visual) e ás convencións sociais (costumes e tradicións).  

5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar os coñe 

cementos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada do texto  oral e 

escrito. 

5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis visibles dos 

países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas.  

5.5. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de enriquecemento per 
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soal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece 

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

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

plurilingüe. 

5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 

máis comúns e básicos desas funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis 

frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas gramaticais e modelos de oracións e 

frases dentro dun repertorio básico memorizado. 

5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico suficiente para comunicar información,     

contidos elementais doutras materias do currículo e opinións breves, simples e directas en situacións 

habituais e cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 

centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronunciación   

 polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións.  

5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de 

lecer, etc.), ás condicións de vida, ás relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e ás 

convencións sociais (costumes e tradicións).  

5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar os coñe 

cementos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada do texto  oral e 

escrito. 

5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis visibles dos 

países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas.  

5.5. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de enriquecemento per 

soal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece 

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

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

plurilingüe. 

5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 

máis comúns e básicos desas funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis 

frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas gramaticais e modelos de oracións e 

frases dentro dun repertorio básico memorizado. 

5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico suficiente para comunicar información, 

contidos elementais doutras materias do currículo e opinións breves, simples e directas en situacións 

habituais e cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de li 

bros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 

centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou cultu 

rais. 

 



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       26 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

5.1 Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce comprensiblemente trazos fonéticos que 

 distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de ritmo, entoación e 

 acentuación de palabras e frases. 

5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, e na parti

 cipación en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con diversos fins comunicativos, 

 establecendo contacto social en función da situación de comunicación, reformulando e rectificando 

 se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proce 

so comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 

 orais breves para manter a atención, etc.). 

5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua es 

 tranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, 

 evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a comprensión e a elaboración de tex 

 tos do coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos morfosintácticos e discursivos bási 

 cos e habituais no uso da lingua. 

5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas morfosintácti 

cas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de comunica- 

ción e de redundancia do significado (imaxes, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais) 

5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para com prender e elaborar 

textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros 

e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

 

En todos os casos, o grao de consecución mínimo imprescindible dos estándares de aprendizaxe para 

superar a materia será do 50%. 

 

II.5.2  Secuenciación das unidades didácticas: obxectivos, contidos didácticos, 
competencias clave, elementos transversais 

 
 

UNIDADE 0 My world 
 

a) Obxectivos 
 

 Presentar e practicar estruturas gramaticais 

 Presentar e prácticar vocabulario 

 Practicar interaccions orais de uso frecuente. 

 

b) Contidos didácticos 

Vocabulary 

 O alfabeto 

 Spelling. 

 Posesións   

 Días da semana 

 Meses e estacións 

 Números ordinais e cardinais. 

 Datas 

 

Grammar 

 Pronomes suxeitos: I, you, he, she, it, we, they. 
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 O verbo to be. 

 Adxectivos posesivos: my, your, his, her, its, our, their. 

 Substantivos plurais. 

 Demostrativos: this/that, these/those. 

 Pronomes posesivos: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. 

 Imperativos (afirmativos e negativos). 

 Pronomes obxecto. 

 

Speaking 

 Pedir e dicir a hora. 

 Facer e responder a preguntas wh- 

 Dicir números de teléfono. 

 

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Aprender a aprender: 

 Competencias sociais e cívicas: 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
 

 

UNIDADE 1: Fantastic people 
 

a) Obxectivos 
 

 Comprender e producir  diferentes textos orais. 

 Comprender e producir  diferentes textos escritos 

 Falar sobre familia e nacionalidades. 

 Expresar habilidade e posesión. 

 Saudar e presentarse.  
 

b) Contidos didácticos 

Vocabulary 

 Familia. 

 Países e nacionalidades. 

 Adxectivos de apariencia 

 Adxectivos de personalidade 

 Roupa e calzado 

 

Grammar 

 Possessive ‘s  

 Can  

 Adverbios de modo. 

 Have got. 
 

Listening 

 Un blog que describe roupas e complementos 
 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da expresión    

        oral. 

 Expresión de opinións. 

 Saudar e presentarse á xente. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística:   

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
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 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 
 

 

UNIDADE 2: It’s delicious!  
 

a) Obxectivos 

 Comprender e producir  diferentes textos orais. 

 Comprender e producir  diferentes textos escritos 

 Falar sobre comida e bebida. 

 Expresar existencia en relación a lugares para comer. 

 Expresar cantidade. 

 Elaborar un listado da compra e expresar prezos. 

 Pedir nun restaurante. 
 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Comida e bebida 

 Comidas/horarios do día 

 Lugares para comer 

 Cociña 

 Alimentos populares do supermercado 

 Prezos.          

 

Grammar 

 There is/there are + some/any 

 Substantivos contables e non contables. 

 Cuantificadores. 

 

Listening 

 unha conversa  no supermercado facendo a compra. 

 

Speaking 

 Pedindo nun restaurante 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística:   

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 
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UNIDADE 3: Every day 
 

a) Obxectivos 

 

 Comprender e producir  diferentes textos orais. 

 Comprender e producir  diferentes textos escritos 

 Practicar o uso do Present Simple, os adverbios de frecuencia e as preposicións de tempo. 

 Escoitar e comprender unha descrición e unha comparación das rutinas duns alumnos/as. 

 Falar sobre rutinas e solicitar información para facer unha actividade. 

 Escribir un correo electrónico de presentación persoal. 

 Identificar a pronuncia das terminacións –s e -es na tercera persoa do singular: /s/, /z/ e /Iz/. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con actividades diarias e rutinas, e actividades de lecer 

 Identificación de actividades nun texto escrito. 

 Word Power: breve explicación sobre a polisemia dalgúns verbos dependendo do contexto. 

 

Grammar 

 Expresión de hábitos e actividades: Present Simple (afirmativo, negativo, interrogativo). 

 Adverbios de frecuencia. 

 

Speaking 

 Expresar actividades e rutinas diarias. 

 Falar de hábitos utilizando o presente simple. 

 Expresar emocións. 

 Expresar as cousas que lles gusta e as que non. 

 

Listening 

 un programa de radio sobre emocións.  

 conversacións e mensaxes telefónicas. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta das terminacións -s e -es na terceira persoa do singular: /s/, /z/ e /Iz/. 

 O son /æ/  
 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística:   

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 
 

 

UNIDADE 4: Love to learn 
 

a) Obxectivos 

 

 Comprender e producir  diferentes textos orais. 

 Comprender e producir  diferentes textos escritos 

 Falar de cousas que están pasando no momento. 

 Falar  do que normalmente pasa e do que está a pasar no momento actual. 

 Facer e responder a preguntas educadamente 
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b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Asignaturas escolares. 

 Obxectos da aula. 

 Facer amigos. 

 

Grammar 

 Presente continuo 

 Presente simple/Presente continuo. 

 Preposicions de lugar. 

 

Listening 

 un dialogo sobre a volta á escola. 

 un programa de radio sobre un internado. 

 

Speaking 

 Falar sobre a escola. 

 Falar de cousas que están pasando no momento. 

 Falar  do que normalmente pasa e do que está a pasar no momento actual. 

 Facer e responder a preguntas educadamente. 

 

Pronunciation 

 O son /ju:/   

 Pronuncia correcta da terminación -ing dos verbos en Present Continuous 

 

Reading 

 Lectura dunha historia curta.  

 

Writing 

 escribir unha descrición dunha habitación real ou imaxinaria 
 

c) Competencias clave 
 

 Comunicación lingüística:   

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 
 

 

UNIDADE 5: Let’s make music 
 

a) Obxectivos 

 

 Comprender e producir  diferentes textos orais. 

 Comprender e producir  diferentes textos escritos 

 Facer comparacións 

 Facer e responder a suxestións 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 unha grabación e un quiz de música. 

 Instrumentos musicais 

 Tipos de música 
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 Instrumentos musicais 

 Adxectivos de opinión 

 

Grammar 

 Adxectivos comparativos  

  (not) as…as para comparar. 

 Adxectivos superlativos. 

 

Listening 

 un programa de radio sobre o día mundial da música 

 

Speaking 

 Falar de música. 

 Facer comparacións. 

 Describir un espectáculo. 

 Expresar opinións e gustos en relación coa música. 

 Facer e responder a suxestións. 

 

Pronunciation 

  Os sons /æ/ y /Λ/. 

Reading 

 Críticas a un espectáculo 
 

 

c) Competencias clave 
 

 Comunicación lingüística:   

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 
 

 

UNIDADE 6: Crazy about sport 

 

a) Obxectivos 

 

 Comprender e producir  diferentes textos orais. 

 Comprender e producir  diferentes textos escritos.  

 Falar de eventos en pasado. 

 Falar sobre deporte e deportistas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Deporte e deportistas 

 Lugares para practicar deportes. 

 Competicións deportivas 

 Collocations. 

 

Grammar 

 was/were. 

 Pasado simple afirmativo. 

 ago 

 

Listening 
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 Un programa de radio deportivo. 

 Comprende unha  chamada entrante a un programa de radio deportivo. 

 

Speaking 

 Falar de eventos en pasado. 

 Falar sobre deporte e deportistas 

 Falar de hobbies intereses. 

 

Pronunciation 

  A terminación dos verbos regulares en pasado simple:  /t/, /d/, /Id/. 

 Os sons /aI/ y  /I/./ 

Reading 

 Fichas de deportistas. 

 

Writing 

 Un informe sobre un evento deportivo. 
 

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística:   

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 
 

 

UNIDADE 7: A question of time 
 

a) Obxectivos 

 

 Comprender e producir  diferentes textos orais. 

 Comprender e producir  diferentes textos escritos.  

 Falar sobre tecnoloxías e grandes ideas na historia 

 Facer e responder a preguntas sobre a vida no pasado. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Historia. 

 Ordenadores e Tecnoloxías de la información. 

 Tecnoloxía do día a día.. 

 

Grammar 

 Pasado simple (negativo) 

 Pasado simple (interrogative) 

 

Listening  

 Unha entrevista  radiofónica. 

 

Reading 

 Unha páxina web sobre a historia da internet. 

 Un artigo sobre un experimento de vida sen tecnoloxía. 

 

Writing 

 Un email con noticias. 

 Un email informal con noticias personais. 
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c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística:   

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 
 

 

UNIDADE 8: Talking to the World 
 

a) Obxectivos 

 

 Comprender e producir  diferentes textos orais. 

 Comprender e producir  diferentes textos escritos.  

 Falar sobre a xeografía de diferentes países. 

 Expresar normas ou regras culturais  en diferentes países. 

 Falar de lugares na cidade utilizando a/an, the. 

 Falar da comuniciación. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Xeografía e países. 

 Aprendizaxe de idiomas. 

 Tipos de comunicación. 

 

Grammar 

 Verbos modais: have to/don’t have to, must/mustn’t, should/shouldn’t 

 Artículos, primera (a, an) y segunda mención (the) 

 

Listening  

 unha conversa nunha clase de inglés falando de comunicación. 
 

Speaking 
 Intercambios comunicativos comprobando e confirmando comprensión. 

 Falar sobre a xeografía de diferentes países. 

 Falar de lugares na cidade  

 Falar da comuniciación. 

 

Pronunciation 

  Verbos modais con letras mudas. 
 

Reading 

 Lectura dun texto informativo con normas ou recomendacións para viaxar a diferentes países.  

 

Writing 

 Un listado de consellos para facer un vlog 

  Un listado con consellos sobre cómo levar a cabo algún asunto. 
 

 

 

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística:   

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       34 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 

 

 
UNIDADE 9: Getting around 

 

a) Obxectivos 

 

 Comprender e producir  diferentes textos orais. 

 Comprender e producir  diferentes textos escritos.  

 Falar sobre medios de transporte e lugares na cidade. 

 Expresar acuerdos definitivos en el futuro. 

 Expresar preferencias de vacaciones. 

 Facer plans e predicións 

 Falar do tempo atmosférico. 

 Pedir e dar direccións e orientacións. 

 Comprar billetes de viaxe. 

 Comprender anuncios e mensaxes informativas nas estacións de transporte. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Lugares da cidade. 

 Turismo e medio ambente. 

 O tempo 

 Medios de transporte. 

 Viajes. 

 Actividades de vacaciones.        

 

Grammar 

 Presente continuo para acordos futuros. 

 Going to para plans de futuro. 

 Will para prediccións de futuro. 

 

Speaking 

 Falar sobre medios de transporte e lugares na cidade. 

 Expresar acuerdos definitivos en el futuro. 

 Expresar preferencias de vacaciones. 

 Falar do tempo atmosférico. 

 Pedir e dar direccións e orientacións. 

 Comprar billetes de viaxe. 

 

Pronunciation 

  Os sons /eI/ y /a:/ 
 

Reading 

 Lectura dun texto nun artigo en Internet sobre a tecnoloxía para seguir o rastro dos fillos co fin de 

realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
 

Writing 

 Un email invitando a un amigo a unha sesión de go-karting para o seu aniversario. 
 

Listening  

 Os problemas de tráfico nunha cidade. 

 Una conversa sobre o tempo meteorolóxico. 

 una conversa mercando billetes. 
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c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística:   

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociais e cívicas 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais 
 

 
II.5.3 Materiais e  recursos didácticos. Libros de texto 
 

O libro de texto vixente no presente curso e: 
 

REAL WORLD 1         PEARSON 

 

O profesorado aportará ademais outros tipos de material, como periódicos, revistas, xogos, vídeos, 
recursos dixitais, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas tratados nos 
libros de texto. 
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2° CURSO 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBRIGATORIA 

 

II.6.1  Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  e grao de consecución      
   mínimo esixible para superar a materia 
 

Bloque1.Comprensión de textos orais 

CONTIDOS 

1.1 Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: 

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

 Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 

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

 Identificación de palabras clave. 

 Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.  

 Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece.  
1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 
 1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou 
solicitando repetición ou reformulacións do dito.  
Estratexias de comprensión:  

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

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.  

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

 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

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

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: 
uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación (quen 
fala a quen, con que intencións, onde e cando), que permiten inferencias do significado 
baseadas no contexto; uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como 
identificación de palabras clave. 
1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario propio do nivel.  
1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis salientables 
en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos 
e articulados a velocidade lenta, nun rexistro estándar, e que versen sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe e se poida volver escoitar o dito.  
 1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes en conversas cotiás, 

reais ou simuladas, que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e boa articulación, se 
pode escoitalas de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de textos orais ou 
audiovisuais breves, articulados pausadamente e con claridade, que conteñan narracións 
e/ou descricións moi sinxelas, que traten sobre asuntos moi previsibles da vida cotiá ou moi 
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coñecidos.  
1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, horarios e 
prezos), transmitidas de viva voz ou por medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e 
claridade, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan escoitar máis dunha 
vez. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a relación de formalidade 
entre as persoas interlocutoras e o propósito comunicativo. 
1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a 
temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto escolar. 
1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 

que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, que se refiran aos ámbitos persoal público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 

1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 
presentacións sobre temas educativos que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou 
do seu interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión).  

1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal espontánea, 
relacionada coas actividades de aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e de interese 
persoal con diversos fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e 
cunha velocidade media, pero con pausas 

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

1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, noticias 
presentadas con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre transaccións habituais de bens e 
servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha 
vez. 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

CONTIDOS 

2.1  Estratexias de produción: 
 

 Planificación: 

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

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

 Execución: 

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

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

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

 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe 
(facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos dispoñibles.  
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 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüístcos e 
paralingüísticos  

 Lingüísticos:  

 Modificación de palabras de significado parecido.  

 Definición ou parafraseo dun termo ou dunha expresión.  

 Petición de axuda ou clarificación. 

 Paralingüísticos:  

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

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

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

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

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

facerse comprender. 
2.2. Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de 

comunicación propia da súa idade e do seu nivel escolar. 
2.3. Uso básico da quenda de palabra, con indicadores sinxelos de que se quere falar e de 

recoñecemento do desexo de falar das demais persoas. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa cara a cara como por 
teléfono ou por outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe 
sinxela, nos que se dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas de 
importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou educativo 
propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifiquen brevemente e de xeito 
básico os motivos de determinadas accións e de plans sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para 
organizar o discurso e para seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor teña 
que solicitar ás veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor 
para expresar adecuadamente o seu texto.  

2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas actividades de aula e en 
simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos, 
establecendo contacto social en función da situación de comunicación, reformulando e 
rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando con elas na interacción, verificando a comprensión propia e das demais 
persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 

2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas curtas, grupos de palabras e fórmulas básicas 
para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 
cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar expresións e articular 
palabras menos frecuentes.  

2.6. Intercambia información ou responde a preguntas directas simples e breves, relativas a 
información persoal, hábitos, gustos, estudos etc., en relación con ámbitos e temas 
inmediatos cos que xa estea familiarizado. 
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2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se 
dependa en grande  medida da actuación do interlocutor. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría das veces ou intervén na lingua 
estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións 

2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras 

2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por 
exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e 
seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas.  

2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

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

2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a 
das demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, e  

 manifesta interese e respecto polas achegas do seus compañeiros e das súas 
compañeiras 

2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de carácter educativo ou 
ocupacional moi habitual e traballado previamente, intercambiando información 
suficiente e básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, 
preguntando sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita, e 
se o interlocutor coopera, falando amodo e con claridade, repetindo ou reformulando 

 
Bloque3.   Comprensión de textos escritos 

CONTIDOS 
 

3.1. Estratexias de comprensión: 

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

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

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

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

 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

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

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do    
     contido e da estrutura do texto. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

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

3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan instrucións, indicacións e 
información básica referida a necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou 
ocupacional moi básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio 
visual. 

3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que traten asuntos cotiáns, 
temas coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que 
conteñan estruturas e un léxico básicos de uso común e habitual. 

3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en 
situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa 
axuda de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados 
con outras materias do currículo. 

3.5. Comprender a información esencial de correspondencia persoal moi breve e sinxela en 
calquera soporte, identificando o rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas 
de relación social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 

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

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións 
básicas e predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

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

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

3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro estándar na 
que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; 
se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese.  

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

3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel. 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTIDOS 
 

4.1. Estratexias de produción: 
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 Planificación: 

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

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

 Execución: 

 Elaboración dun borrador. 

 Estruturación do contido do texto. 

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

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

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

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

 Revisión: 

 Identificación de problemas, erros e repeticións.  

 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

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

 Reescritura definitiva. 
4.2. Características textuais: 

 Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia e cohesión propios do seu 
nivel escolar. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

4.2. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura clara 
sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal, 
utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión e de coherencia, e as 
convencións ortográficas básicas, os signos de puntuación máis comúns, cun control 
razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente para a súa 
idade e o seu nivel escolar; así como as convencións ortográficas máis habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar de xeito lineal 
feitos e experiencias sinxelas, así como expor información básica e previamente 
preparada relacionada con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal relativa a 
actividades diarias, intereses (deportes, música, etc.), gustos, etc. 

4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, instrucións e 
indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata 
necesidade. 

4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na que se dea 
información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e opinións.  

4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con atención a marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.) en 
soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da 
presentación nas comunicacións escritas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía 
como a orde das ideas e das palabras, etc. 

4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante 
sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, describindo de xeito 
sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares.  

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

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

4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social, se 
intercambia información sobre si mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por exemplo, unhas 
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións 
(por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns 
plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

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

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

CONTIDOS 
 

5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 Sons e fonemas vocálicos. 

 Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.  

 Procesos fonolóxicosbásicos.  

 Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 
5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

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

5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos. 

 Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas, de normas de cortesía e de 
rexistros informais e estándar, así como da linguaxe non verbal máis habitual. 

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

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

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

5.4. Plurilingüismo. 

 Recoñecemento da realidade plurilingüe do propio contorno. 

 Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a 
aprendizaxe, e da lingua estranxeira, para lograr unha competencia comunicativa 
integrada. 
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 Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

5.5. Funcións comunicativas. 

 Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas.  

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

 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 
situacións presentes, 

 e expresión básica de sucesos futuros.  

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

 Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida. 

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

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

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

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

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

 Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos máis habituais, 

 Saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e expresión de opinións 

 Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 
5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións.  
5.2, Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas ortográficas básicas 
da palabra e da oración. 
5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns 
de actuación, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía 
máis importantes nos contextos respectivos. 
5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles 
dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas 
do resto do alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto perante as 
diferenzas.  
5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece 
para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha 
persoa plurilingüe, e valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información e como 
instrumento de enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 
5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando, con 
suficiente dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente. 
5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións comunicativas 
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sinxelas reais ou simuladas. 
5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, 
e na participación en simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose comprender,  
producindo con suficiencia discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 
5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes.  
5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, 
fórmulas orais breves para manter a atención, etc.) 
5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países nos 
que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, de 
ser o caso, do resto do alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 
5 5. Nas  
actividades de aula utiliza, para a comprensión e a elaboración de textos, o coñecemento 
adquirido noutras linguas sobre elementos morfolóxicos, sintácticos e discursivos, así como 
os procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e produción. 
5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais). 
5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 
5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
 
En todos os casos, o grao de consecución mínimo imprescindible dos estándares de 
aprendizaxe para superar a materia será do 50%. 
 
II.6.2 Secuenciación das unidades didácticas: obxectivos, contidos        

  didácticos, competencias clave, elementos transversais 

 
UNIDADE Getting Started 

 

a) Obxectivos 

 

 Lembrar o vocabulario sobre adxectivos descritivos, a casa, animais, lugares da cidade e deportes. 

 Utilizar correctamente os adxectivos posesivos, os pronomes obxecto, o xenitivo saxón e os verbos to be e have 

got en presente. 

 Saudar e presentarse. 

 Utilizar a linguaxe da clase. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
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 Adxectivos descritivos. 

 A casa. 

 Animais. 

 Lugares da cidade. 

 Deportes. 

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  
 

Grammar 

 Os pronomes persoais. 

 Adxectivos e pronomes posesivos. 

 O xenitivo saxón. 

 Os verbos to be e have got. 

 

Speaking 

 Fórmulas para presentarse de maneira informal. 

 Utilizar a linguaxe da clase. 

 

Writing 

 Estruturas dos parágrafos. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5 e Language Builder, LB, páxs. 4-5: repaso do vocabulario sobre adxectivos descritivos, a 

casa, animais, lugares da cidade e o deporte. 

- Grammar, SB, páx. 5-6: uso dos adxectivos posesivos, o xenitivo saxón e os verbos to be e have got. 

- Listening, SB, páx. 8: comprensión oral dunha conversación entre adolescentes para saudarse e presentarse.  

- Speaking, SB, páx. 8: uso de instrucións e preguntas para interaccionar na aula co profesor/a e cos compañeiros/as, 

co fin de presentarse e saudarse. 

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/is: práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á unidade de introdución. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade de 

introdución e uso das novas ferramentas Grammar Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team 

Games. 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame diagnóstico e das follas de revisión. 

 

 Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 124, My English Experience, WB, páx. 125 e Language Builder, WB, 

páxs. 4-5: conciencia do grao de coñecemento da lingua. 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5; Grammar, SB, páxs. 5-6; Speaking, SB, páx. 8: realización de exercicios de repaso 

que consolidan o que se aprendeu anteriormente. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 8: coñecemento das formas de presentación e saúdo en inglés para utilizalas en situacións 

de comunicación adecuadas; respecto polo uso da linguaxe apropiada na clase; importancia dunha actitude 

respectuosa cara ao profesor/a, os compañeiros/as e as rutinas da clase.   

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Grammar, SB, páxs. 5-6; Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a 

partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Student Learning Record, WB, páx. 124: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da motivación persoal 

dos alumnos/as ante a lingua. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 4: información sobre Bill Gates, Lady Gaga e Rafael Nadal. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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d) elementos transversais 

 

 Lingua e literatura: 

- Instrucións e preguntas típicas que se usan na linguaxe da clase e fórmulas para presentarse ante os 

compañeiros/as. 

- Os verbos to be e have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Adxectivos e pronomes posesivos. 

- O xenitivo saxón. 

 

 Valores éticos: 

- Familiarización coas fórmulas adecuadas para saudar e presentarse. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto, tanto cara ao profesor/a coma cara aos compañeiros/as da 

clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
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UNIDADE 1: At School 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado co colexio e as actividades de tempo libre. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web de preguntas frecuentes (FAQ) e un texto sobre o 

deporte nos colexios de China. 

 Practicar o uso do Present Continuous e aprender a diferencialo do Present Simple. 

 Practicar o uso de There is/are e os artigos e quantifiers: some, any, a lot, how much e how many. 

 Escoitar e comprender unha conversación entre adolescentes sobre o seu colexio e varios tours a un museo 

de Nova York. 

 Intercambiar información, dar pistas e describir imaxes. 

 A acentuación das palabras e a terminación -ing dos verbos. 

 Escribir a descrición dunha fotografía fixándose nas conxuncións. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre inventos e realizar unha tarefa de procura de 

información sobre os mesmos. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 O colexio. 

 As materias e os horarios 

 

Listening 

 Conversación sobre a escola, os obxectos da clase e os horarios escolares. 

 

Grammar 

 Preguntar e describir o que está a suceder no momento en que se fala. 

 O Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves). 

 Describir accións en progreso e diferencialas de accións habituais: diferenzas entre o Present Simple e o Present 

Continuous. 

 

Speaking 

 Intercambio de información sobre as rutinas diarias 

 English in Use: Expresións de intercambio de información 

 

Reading 

 Lectura de textos sobre colexios. 

 Actividades de compresión lectora sobre o texto.  

 Word Power: Prefixos que nos axudan a entender o significado da palabra: re e inter 

 

Grammar 

 There is/ There are e expresións de cantidade some, any, a lot, how much e how many.  

 Exercicios para practicar a gramática aprendida. 

 

 

Speaking 

 Intercambio de información sobre cantidades 

 English in Use: Expresar opinión. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Actividades. 

 Word Power: collocations. Información sobre os verbos e os seus complementos. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversación sobre un tour a un museo. 

 Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversación. 

 Did you know?: Ler mensaxes cifradas con axuda dun espello. 

 

Pronunciation 

 A acentuación das palabras e a terminación -ing dos verbos. 
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 English in Use: Acentuación das palabras compostas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada á hora de facer preguntas e contestar coas descricións de persoas. 

 

Speaking 

 Práctica oral para describir unha imaxe. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar do que fan as persoas no debuxo. 

 Did you Know?: agreeing and disagreeing. 

 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dunha imaxe 

 Language: revisión das conxuncións and, but, because or e so.  

 Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e a linguaxe típicas, mediante a 

realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting ready to 

write, con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: Talking about Activities. Announcements. 

 Recordo do vocabulario e expresións típicas das conversacións sobre rutinas e actividades de tempo libre 

 Práctica oral de conversacións sobre os horarios escolares e sobre os hobbies do alumno.  

 English in Use: verbos de like e dislike máis xerundio.  

 Describir imaxes sobre actividades extraescolares. 

 Escoitar anuncios de actividades extraescolares e realizar exercicios para demostrar que se comprenderon. 

 English in Use: Escribir  un anuncio sobre unha actividade extraescolar.  

 

 

Extra Reading: Inventions at School 

 Comprensión de esquemas temporais sobre a invención de obxectos que se usan na escola. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que se comprenderon os 

contidos. 

 TASK: Buscar en Internet información sobre outro obxecto e realizar unha liña de tempo coa información 

atopada. 

 

CLIL Sports 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os deportes no colexio en China. 

 IC: Board Sports, comprensión oral dun vídeo sobre deportes. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 10, 14 e 20;  Language Builder, LB, páxs. 6-7: uso de vocabulario relacionado co 

colexio e coas actividades de tempo libre.  

- Listening, SB, páxs. 11, 14  e 19: comprensión oral dunha conversación sobre un colexio, dunha visita guiada a 

un museo e notificacións sobre actividades extraescolares 

- Grammar, SB, páxs. 11 e 13: uso do Present Continuous; as expresións temporais; diferenzas entre o Present 

Simple e o Present Continuous; There is/ are e artigos e quantifiers: some, any, a lot, how much e how many. 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx.19: uso da lingua inglesa para describir fotografías 

e escribir un anuncio sobre unha actividade extraescolar. 

- Reading, SB, páxs. 12 e 17: comprensión escrita dunha páxina web de preguntas frecuentes (FAQ page) sobre 

unha school-in-a-box e un texto sobre o deporte nos colexios de China. Extra Reading 130. Información sobre 

obxectos escolares, a súa invención e a súa evolución. 

- Pronunciation, SB, páx. 15: práctica de pronuncia da terminación verbal -ing. Acentuación das palabras. 

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 113 (Writing Plan): expresión escrita dunha descrición de imaxes e 

fotografías do alumno/a coa familia ou amigos, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados, así como as 

conxuncións and, but, because e so. 
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 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 12: información sobre as school-in-a-box da organización internacional Unicef. 

- Reading, SB, páx. 17: información sobre o deporte nos colexios de China. 

- Extra Reading, SB, páxs. 130: importancia dos inventos de ferramentas básicas para o colexio. 

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/is. Práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 1. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 1. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 1. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 14-15; Self-Evaluation, WB, páx. 128; Language Builder, LB, páxs. 6-7: uso 

de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 

coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 12: coñecer información da organización Unicef, cuxo obxectivo é protexer os dereitos da 

infancia en todo o mundo. 

- Reading, SB, páx. 17: interesarse pola información e respectar costumes deportivos nos colexios. 

- Speaking, SB, páxs. 10 e 13 Everyday English, SB, páx. 19: respecto das quendas de palabra e das rutinas da 

clase. Aprender a expresar opinións. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 10,13 e 15; Everyday English, SB, páx. 19; Writing, SB, páx. 16: uso da creatividade 

persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páx. 16 (Getting Ready to Write e Writing Task); WB, páxs. 13 e 113 (Writing Plan): uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito  dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Extra reading, SB, páx. 130: Información sobre inventos que actualmente se usan na escola a diario. 

- Did You Know?, SB, páx. 15: Aprender a descifrar unha mensaxe cun espello. 

 

 

 

d) elementos transversais 

 

 Xeografía e historia: 

- Localización de diversos países nun mapa e aprender datos sobre eles e sobre a súa cultura. 

 

 Valores éticos: 

- Importancia de manter condutas integradoras. 

- O valor da solidariedade. 

- A protección da infancia. 

- UNICEF como exemplo de organización protectora dos dereitos da infancia. 

 

 Lingua e literatura: 

- O Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. 

- As expresións temporais. 

- Os verbos estáticos. 

- As conxuncións. 

- As expresións de cantidade. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e inglés-lingua propia no Language Builder. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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 Tecnoloxías: 

- As páxinas web de preguntas frecuentes: an FAQ Page. 

- Os inventos. 
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UNIDADE 2: In the News 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario sobre verbos relacionados con acontecementos da vida. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma tres noticias sobre as proezas de tres adolescentes, unha conferencia sobre 

o escritor J.R.R. Tolkien e a arte fotográfica. 

 Practicar o uso do Past Simple e as formas used to. 

 Escoitar e comprender diferentes diálogos sobre noticias e a biografía de Sir Edmund Hillary. 

 Falar sobre feitos pasados e noticias. 

 Escribir unha biografía dun personaxe famoso fixándose nos conectores de secuencia. 

 Identificar e pronunciar correctamente a terminación -ed dos verbos regulares en Past Simple: /d/, /t/ e /Id/. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Verbos das noticias. 

 Identificación de verbos típicos dos titulares. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes noticias e titulares. 

 Word Power:  verbos que son substantivos nos titulares. 

 English in Use: Uso do presente para describir acontecementos nas noticias.. 

 

Grammar 

 Estrutura e usos de Past Simple. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 English in Use: Uso e formación de There was e there were 

 

Listening 

 Comprensión oral de diálogos sobre noticias. 

 Exercicios para demostrar que se comprenderon os diálogos. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión 

oral. 

 Práctica oral das descricións dunha casa, co emprego da gramática e do vocabulario estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre noticias. 

 English in Use: uso de pronomes interrogativos para obter información. 

 

Reading 

 Lectura dunha crítica de tres noticias sobre as proezas de tres adolescentes.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: News como substantivo incontábel 

 Did you know?: Información sobre escaladores que alcanzaron o cumio do Everest. 

 

Grammar 

 Formación e uso de used to. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión 

oral. 

 Práctica oral para describir un cuarto, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a sobre rutinas no pasado. 

 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Acontecementos da vida. 

 Comprensión escrita dun texto sobre personaxes famosos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
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Listening 

 Comprensión oral da biografía de Sir Edmund Hillary. 

 Realización de diferentes exercicios para demostrar que se entendeu ben. 

 Word Power: get + adxectivo para mostrar cambio de estado. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia terminación -ed dos verbos regulares en Past Simple: /d/, /t/ e /Id/. 

 Entoación correcta das oracións, tendo en conta sobre que palabra recae o acento. 

 English in Use: Entoación dos pronomes interrogativos e relativos segundo o tipo de oración. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para describir cuartos. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a intercambiando información sobre a biografía dun personaxe famoso. 

 English in Use: ASking for clarification. 

 

Writing 

 Getting ready to write: análise dunha biografía. 

 Análise da linguaxe típica empregada para escribir unha biografía. Connectors of sequence (first, then, 

next, alter that e finally). 

 Preparación antes de escribir unha biografía. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting ready to 

write, con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: Making Recommendations. Extending Invitations.  

 Repaso do vocabulario e expresións típicas para recomendar libros e películas. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coas recomendacións, empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Communication Video: My favourite things. 

 Compresión escrita de tres críticas cinematográficas. 

 English in Use: Role play poñendo en práctica un diálogo para convidar o compañeiro a ver unha película.  

 

 

CLIL: J.R.R. Tolkien 

 Comprensión dun texto escrito sobre J.R.R. Tolkien. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que se comprenderon os 

contidos. 

 Culture video: Studio tours. 

 

Extra Reading: Photographing History 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a fotografía. 

 TASK: buscar información sobre unha fotografía impactante e escribir un parágrafo explicando por que eliximos 

esa en concreto.  

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22, 26 e 32;; Language Builder, LB, páxs. 8-7: uso de vocabulario relacionado cos 

acontecementos da vida e cos verbos. 

- Grammar, SB, páxs. 23, 25 e 32 uso do Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves) 

para expresar e describir accións pasadas, uso de used to para describir rutinas no pasado.  

- Listening, SB, páxs. 23 e 26: comprensión oral de diálogos sobre noticias e dunha biografía dun personaxe 

famoso. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Everyday English, SB, páx. 30-31: uso da lingua inglesa para falar de noticias 

e acontecementos pasados. 

- Reading, SB, páx. 24; CLIL, SB, páxs. 29; Extra Reading, SB, páxs. 130; WB, páx. 20, exs. 1-2: comprensión 

escrita de tres artigos de noticias, unha biografía dun escritor famoso, uns textos sobre fotografías históricas e un 

texto sobre os newsies. 



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       53 

- Pronunciation, SB, páx. 27: pronuncia da terminación de pasado -ed (/d/, /t/ e /Id/). A entoación das frases. 

- Writing, SB, páx. 28; Extra Reading, SB, páx. 11, TASK; WB, páxs. 21 e 114 (Writing Plan): expresión escrita 

da descrición dunha biografía sobre dúas persoas famosas e dun parágrafo sobre dous cadros famosos, utilizando 

as expresións e o vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Speaking, SB, páx. 25: reflexión sobre varios acontecementos do pasado. 

- Everyday English, SB, páx. 30: aprendizaxe de fórmulas para facer recomendacións de libros ou películas. 

- Extra Reading  SB, páxs. 131: reflexión sobre acontecementos importantes da historia a través da observación 

de fotografías que ilustran eses momentos. 

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/is. Práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 2. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 2. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 2. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 2. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

-Check Your Progress, WB, páxs. 22-23; Self-Evaluation, WB, páx. 128; Language Builder, LB, páxs. 8-9: uso 

de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 

coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 24: coñecemento de proezas de adolescentes. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Everyday English, SB, páx. 30-31: respecto das quendas de palabra e das 

rutinas da clase. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Everyday English, SB, páx. 30-31: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páx. 28 (Getting Ready to Write e Writing Task); WB, páxs. 21 e 114 (Writing Plan): uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito  dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 26: información sobre personaxes famosos, históricos, do mundo das artes e da cultura: 

John Lennon, Enrique VIII, Antoni Gaudí, J.K. Rowling e o príncipe William. 

- Focus on Functional Language, SB, páx. 27: interese por coñecer información sobre Bob Marley. 

- Everyday English, SB, páx. 30: o bestseller City of Bones de Cassandra Clare e a recomendación de libros e 

películas como Gravity. O valor da lectura. 

- CLIL, SB, páxs. 29: información sobre J.R.R. Tolkien e os seus libros. 

- Extra Reading, SB, páxs. 131: fotografías que pasaron á historia. 

- Did You Know?, SB, páxs. 24: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 

 

d) elementos transversais 

 

  Xeografía e historia: 

- O papel de Enrique VIII. 

- Información sobre Francis Chichester. 

 

 Valores éticos: 

- Aprendizaxe das fórmulas adecuadas para facer recomendacións de libros e películas. 

 

 Educación plástica e visual: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- A fotografía como evidencia de acontecementos históricos importantes. 

 

  Lingua e literatura: 

- O Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- There was / There were. 

- Os conectores de secuencia. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e inglés-lingua propia no Language Builder. 

- Os autores J.K. Rowling e J.R.R. Tolkien. 
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UNIDADE 3: Everyday 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender adxectivos e vocabulario relacionado coa xeografía. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre hoteis sorprendentes, un folleto de viaxes, o 

turismo no século XIX e marcas xeográficas. 

 Practicar a estrutura da comparación dos adxectivos e (not) as … as, too …  ou (not) … enough. 

 Escoitar e comprender un programa de televisión sobre o destino de viaxe dunha noiva e unha 

conversación entre dous adolescentes sobre as vacacións. 

 Describir un hotel e comparar diferentes lugares. 

 Escribir un informe sobre un destino turístico. 

 Identificar e pronunciar correctamente os sons /k/, /s/. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas vacacións. 

 Identificación de actividades nun texto escrito. 

 Word Power: adxectivos que rematan en –ing, -ly  e  –ful.  

 

Grammar 

 Adxectivos comparativos e superlativos: formación e uso 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Listening: 

 Un programa de televisión sobre as vacacións. 

 Exercicios para demostrar que se entendeu o contido.  

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral para falar de actividades da casa, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar lugares. 

 English in Use: a preposición in nas frases comparativas.  

 

Reading 

 Lectura dun folleto turístico  sobre hoteis curiosos. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: Información sobre un hotel subterráneo en Suecia. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

 Comparar usando (not) as… as, too… e (not) enough. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas sobre diferentes temas co emprego da gramática e do vocabulario 

vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir un hotel. 

 English in Use: uso de expresións para obter máis información 
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Skills in use 

 

Vocabulary 

 Accidentes xeográficos 

 Comprensión e definición de diferentes accidentes xeográficos. 

 Word Power: nomes compostos de puntos cardinais. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 
Listening 

 Comprensión oral de descricións de fotografías. 

 Realización de varios exercicios para comparar as rutinas de dous adolescentes. 

 

Pronunciation 

 Identificar e pronunciar correctamente os sons /k/, /s/. 

 English in Use: a grafía “c” e as súas diferentes realizacións fonolóxicas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de actividades e rutinas. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para planear unhas vacacións a partir de información dada.  

 

Writing 

 Análise da estrutura dos contidos dun artigo sobre un destino de vacacións. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo sobre as vacacións. Present simple, there 

is/are e adxectivos para describir o lugar. 

 Preparación antes de escribir un artigo, practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de 

varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo seguindo os pasos facilitados no apartado Writing. 

 

Everyday English: Giving Directions. Getting information.  

 Repaso do vocabulario e expresións típicas para dar información sobre traxectos. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coa información sobre como chegar a un lugar dun mapa. 

 Communication Video: I’m Lost. 

 Comprensión escrita de e-mails de reservas de hoteis.  

 English in Use: Escribir un e-mail a un hotel solicitando información. 

 

 

Extra reading: Geographical World Records 

 Comprensión oral e escrita dun artigo sobre marcas xeográficas. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que se comprenderon os 

contidos. 

 TASK. Procura de información sobre outra marca xeográfica en Internet e escribir un parágrafo sobre iso. 

 

Culture: Tourism in 1800s 

 Compresión escrita dun texto sobre o turismo no século XIX. 

 Comprensión oral e escrita dos resultados dunha enquisa, para realizar varios exercicios. 

 Culture video: Getting around the City. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 34, 38 e 44; Language Builder, LB, páxs. 10-11: uso de adxectivos e de vocabulario 

relacionado coa xeografía. Word Power, SB, páx. 34: os sufixos -ing, -ly e -ful para formar adxectivos.  

- Listening, SB, páxs. 35 e 38: comprensión oral dun programa de televisión no que se fala sobre a viaxe dunha 

adolescente e dunha conversación sobre fotografías dunha viaxe. 

- Grammar, SB, páxs. 35, 37 e 44: uso da forma comparativa e superlativa dos adxectivos e de (not) as … as, 

too … e (not) … enough. 
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- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 44; Everyday English, SB, páx. 42-43: uso da lingua inglesa para comparar 

lugares, facer descricións dun hotel e facer plans para as vacacións. 

- Reading, SB, páx. 36; CLIL, SB, páx. 41; Extra reading, SB, páxs. 132; WB, páx. 28, exs. 1-2: comprensión 

escrita dun folleto de viaxes no que se describen tres hoteis sorprendentes, un artigo sobre marcas mundiais de 

accidentes xeográficos, uns textos sobre o turismo no século XIX e un texto sobre as vacacións dos famosos. 

- Pronunciation, SB, páx. 39: pronuncia dos sons /k/ e /s/. 

- Writing, SB, páx. 40; Extra Reading, SB, páx. 132, TASK; WB, páxs. 29 e 115 (Writing Plan): expresión 

escrita dun informe dun destino turístico, un parágrafo sobre a comida, transporte e lugares de lecer dunha cidade 

estranxeira e un informe sobre un lugar que queira visitar, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 34: localizar países nun mapa. 

- Vocabulary, SB, páx. 38: coñecer información sobre Australia. Interesarse por coñecer máis información sobre 

ese país. 

- CLIL, SB, páx. 41: identificar accidentes xeográficos de diferentes partes do mundo. 

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/is. Práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 3. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 3. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 3. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 30-31; Self-Evaluation, WB, páx. 128; Language Builder, LB, páxs. 10-11: 

uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 42-43: respecto das quendas de palabra e das 

rutinas da clase. Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 42-43: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páx. 40 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra Reading, SB, páx. 132, TASK; WB, páxs. 

29 e 115(Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos dados. 

Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito  dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- CLIL, SB, páx. 41: interese por coñecer información sobre a forma de viaxar no século XIX. 

- Did You Know?, SB, páxs. 36: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 

 

d) elementos transversais 

 

 Xeografía e historia: 

- Características básicas de Australia. 

- Localizar países nun mapa. 

- Coñecer hoteis diferentes doutros países. 

- Accidentes xeográficos e marcas. 

 

 Valores éticos: 

- Importancia de manter unha actitude positiva ante as adversidades á hora de viaxar. 

 

 Lingua e literatura: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Forma comparativa dos adxectivos; (not) as … as, too … e (not) … enough. 

- Utilización de fórmulas para facer comparacións e dar indicacións. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e inglés-lingua propia no Language Builder. 
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UNIDADE 4: Everyday Life 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado co tempo atmosférico e coa familia. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma uns textos breves sobre a vida e o clima en diferentes países, un texto 

sobre as familias multi-xeracionais, os nómades e a vida dos animais. 

 Practicar o uso e formación das preguntas suxeito/obxecto con who e what e os adverbios de modo. 

 Escoitar e comprender conversacións entre adolescentes que falan do tempo e da súa cidade. 

 Realizar unha entrevista sobre deportes e o tempo. 

 Escribir un perfil propio cos datos persoais e actividades, prestando atención á orde das palabras (adverbios de 

frecuencia e expresións temporais). 

 Pronunciar correctamente a terminación dos verbos na 3ª persoa do singular do Present Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 O tempo 

 Identificación e relación de diferentes elementos meteorolóxicos a través de fotografías e gráficos.  

 Comprensión e expresión oral sobre o tempo 

 Did you Know?: Datos sobre as escalas Celsius e Farenheit. 

 Word Power: adxectivos e substantivos relacionados co tempo. 

 

Grammar 

 Uso e formación das preguntas suxeito/obxecto con who e what  

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 English in Use: Who con verbo en terceira persoa singular con preguntas suxeito.  

 

Speaking 

 Facer preguntas ao compañeiro relacionadas co tempo. 

 English in Use: Responder preguntas dando unha apreciación persoal. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista para realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre o Monzón.  

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: Verbos en xerundio cando actúan de suxeito. 

 

 

Grammar 

 Os adverbios de modo 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Listening 

 Unha conversación telefónica sobre a predición meteorolóxica para a fin de semana 

 Exercicio de compresión do texto oral 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Práctica oral para facer suposicións, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comprar accións 

 English in Use: So do I, me too… 

 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 A familia. 

 Comprensión e expresión oral sobre a familia. 

 English in Use:  breve explicación sobre a expresión –in-law e step-. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
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Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista radiofónica sobre Yupik. 

 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre a entrevista. 

 

Pronunciation 

 A terminación dos verbos na 3ª persoa do singular do Present Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 

 English in Use: /iz/ en monosílabos.  

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para describir cuartos. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a realizándolle unha entrevista persoal. 

 English in Use: Contarlle á clase os resultados da entrevista. 

 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dun perfil persoal. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un perfil persoal: expresións de tempo, adverbios de 

frecuencia… 

 Preparación antes de escribir unha descrición persoal, practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a 

realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha descrición persoal, seguindo os pasos facilitados no apartado Getting ready 

to write, con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: Describing Homes.  Instructions. 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas da descrición de lugares. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coa descrición de lugares, empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

 English in Use: diferenzas entre o inglés británico e americano. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversacións relacionadas coa descrición de lugares, utilizando 

as expresións vistas e a información que se dá. 

 Communication Video: Where We Live. 

 Práctica de compresión oral e escrita sobre instrucións a seguir cando usamos aparellos electrónicos. 

 English in Use: Escribir instrucións sobre unha app para o teléfono móbil.  

 

Geography: Houses Around the World 

 Comprensión oral dun texto sobre os distintos tipos de casa en todo o mundo. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que se comprenderon os 

contidos. 

 Culture video: House or Home? 

 

Extra reading: Everyday Life of Animals 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a vida dos animais salvaxes. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 TASK: escribir sobre un animal salvaxe do teu país. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 50 e 54; Language Builder, LB, páxs. 12-13; English inUse , SB, páx. 51: uso de 

vocabulario relacionado co tempo atmosférico e a familia; Everyday English, SB, páx. 58-59: diferenzas de 

vocabulario entre o inglés americano e o británico.  

- Listening, SB, páxs. 53-54: comprensión oral dunha conversación telefónica e dunha entrevista de radio nas 

que se fala das rutinas. 

- Grammar, SB, páxs. 51 e 53; Writing, SB, páx. 56: uso da lingua inglesa para pedir e dar información persoal 

sobre os hábitos e rutinas; o Present Simple e os adverbios de frecuencia; as expresións temporais. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58-59: uso da lingua inglesa para intercambiar 

información persoal, falar de hábitos, rutinas e actividades, e para expresar opinións. 
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- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páxs. 57: comprensión dun artigo de revista sobre o clima e a vida en tres 

países diferentes e de dúas familias da India e de África. 

- Pronunciation, SB, páx. 55 pronuncia da terminación -s na 3ª persoa singular do presente: /s/, /z/ e /Iz/. A 

acentuación das frases. 

- Writing, SB, páx. 56; WB, páxs. 37 e 116 (Writing Plan): expresión escrita dun perfil persoal, utilizando as 

expresións e o vocabulario adecuados. 

 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Did you know?, SB, páx. 50: conversión entre graos Celsius e Fahrenheit. 

- Reading, SB, páx. 52: localización de países nun mapa. 

- Vocabulary, SB, páx. 50: coñecemento das diferentes temperaturas en diversas partes do mundo e a escala 

Fahrenheit. 

- Extra Reading, SB, páxs. 133: información sobre diversos tipos de animais, os seus hábitos e costumes, as súas 

crías.  

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/is. Práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 4. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 4. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 4. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

-Check Your Progress, WB, páxs. 38-39; Self-Evaluation, WB, páx. 128; Language Builder, LB, págs12-13: uso 

de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 

coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58-59: respecto polas quendas de palabra e polas 

diversas estruturas familiares. 

- CLIL, SB, páx. 57: aprendizaxe e práctica das fórmulas para preguntar onde viven os compañeiros/as. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Reading, SB, páx. 52; Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58-59; Writing, SB, páx. 

56: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a partir de modelos dados. Fomento do 

traballo cooperativo na aula. 

- Reading, SB, páxs. 52 e 57: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Extra Reading, SB, páxs. 133: información sobre as características e as particularidades de diversos animais do 

mundo. 

- Writing, SB, páx. 56 (Getting Ready to Write e Writing Task); WB, páxs. 37 e 116 (Writing Plan): uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito  dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 52: coñecemento das diferentes rutinas de adolescentes de polo do mundo. 

- Did You Know?, SB, páx. 50: coñecemento e aprendizaxe de diferentes unidades para medir a temperatura. 

 

 

 

d) elementos transversais 

 

 Xeografía e historia: 

- Localizar países nun mapa. 

 

 Valores éticos: 

- As relacións interpersoais no ámbito escolar. 

- Respecto polas preferencias dos demais. 
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- Respecto polas estruturas familiares doutros países. 

 

 Lingua e literatura: 

- Verbos que expresan gustos e preferencias. 

- O Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- As expresións temporais.  

- Os adverbios de frecuencia. 

- As partículas interrogativas. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e inglés-lingua propia no Language Builder. 

 

 Matemáticas: 

- Unidades de medida da temperatura: Celsius e Fahrenheit. 

 

 Tecnoloxías: 

- O correo electrónico como medio de comunicación. 
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UNIDADE 5: It’s a crime 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario sobre o crime e as persoas relacionadas. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha historia sobre un crime, cinco textos breves sobre a investigación 

policial e tres textos sobre detectives famosos. 

 Practicar o uso do Past Continuous e o seu contraste co Past Simple. 

 Escoitar e comprender unha historia policial e tres casos xudiciais. 

 Utilizar fórmulas para facer interrogatorios. 

 Escribir un texto narrativo prestando atención aos conectores temporais. 

 Identificar e producir o son /dƷ/ como en “judge” e “jury”. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 O crime e as persoas relacionadas. 

 Identificación de diferentes tipos de crimes.  

 Comprensión e expresión oral de diferentes verbos relacionados cos crimes. 

 Did you know?: Información sobre a illa de Sark 

 English in Use: Crime como false friend 

 

Grammar 

 Uso e formación do pasado continuo.  

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 English in Use: omisión de suxeito e auxiliar cando se comparte o mesmo suxeito. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Práctica oral de conversacións sobre o pasado, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de actividades pasadas utilizando as expresións dadas. 

 English in Use: uso de expresións frecuentes expresar dúbida. 

 

Reading 

 Lectura dunha historia sobre un crime. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Word Power: entender palabras polo contexto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

 Diferenzas entre o pasado simple e o continuo. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Listening: 

 Escoitar e comprender unha historia policial 

 Realización de varios exercicios para a correcta comprensión do audio. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Práctica oral para contar unha historia no pasado, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 

 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 O crime e as persoas relacionadas con el. 

 Comprensión e expresión oral das diferentes persoas relacionadas co mundo do crime. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral da descrición de tres casos xudiciais. 

 Realización de varios exercicios, para contestar a varias preguntas sobre casos xudiciais. 
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Pronunciation 

 O son /dƷ/ como en “judge” e “jury”. 

 English in Use: pronuncia dos verbos auxiliares. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe empregada, utilizando fórmulas para facer interrogatorios. 

 

Speaking 

 Role-play: Realizar un interrogatorio. 

 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dos contidos dun texto narrativo. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir dun texto narrativo: past continuos, past simple e 

conectores como when, then, suddenly ou later.  

 Preparación antes de escribir un texto narrativo, practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a 

realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting ready to 

write, con axuda do cadro English inUse . 

 

 

 

Everyday English: Following Rules. Reporting Crimes.  

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das normas de seguridade e conduta. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coas normas. 

 English in Use: información sobre o uso educado de Excuse me entre os británicos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversacións, co fin de saber o que se pode ou non se pode 

facer en distintos lugares públicos.  

 Repaso do vocabulario e expresións sobre normas de seguridade e significado dos sinais.  

 Communication Video: Signs and Crimes. 

 Compresión oral de tres crimes. 

 Relatar o crime contestando ás preguntas sobre o audio. 

 English in Use: Role-play dunha entrevista entre un detective e unha testemuña. 

 

 

Science: A Police Investigation 

 Comprensión escrita dun texto sobre sobre a investigación policial. 

 Did you know?: Información sobre Sherlock Holmes e o seu xeito de investigar. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que se comprenderon os 

contidos. 

 Culture video:Sherlock Holmes. 

 

Extra reading: Famous Detectives 

 Compresión oral e escrita dun texto sobre tres detectives famosos. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 TASK: buscar información sobre un personaxe de ficción en Internet e escribir sobre el ou ela. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 62, 66 e 72; Language Builder, LB, páxs. 14-15: uso de vocabulario relacionado coa 

delincuencia e o crime. 

- Grammar, SB, páxs. 63, 65 e 72: Past Simple e do Past Continuous para falar do pasado. 

- Listening, SB, páxs. 65 e 66: comprensión oral dunha historia policial e tres gravacións sobre casos xudiciais. 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 69; Everyday English, SB, páx. 70-71: uso da lingua inglesa para falar sobre o 

pasado, falar sobre unha historia e intervir nun interrogatorio dunha investigación criminal. 
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- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páxs. 69; Extra Reading, SB, páxs. 134; WB, páx. 44, exs. 1-2: comprensión 

escrita dunha historia policial, cinco textos breves sobre investigacións policiais, varios textos sobre detectives 

famosos e un texto sobre Frank Abagnale. 

- Pronunciation, SB, páx. 67: pronuncia de sons consonánticos de especial dificultade: /dƷ/  en judge e jury. 

- Writing, SB, páx. 68; Extra Reading, SB, páxs. 134, TASK; WB, páxs. 45 e 117 (Writing Plan): expresión 

escrita dun texto narrativo, dun parágrafo sobre un personaxe de ficción e dunha narración sobre un secuestro, 

utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Extra Reading, SB, páxs. 134: interese por coñecer datos sobre detectives ficticios famosos. 

- Everyday English, SB, páx. 70-71: significado dalgúns sinais que ilustran normas. 

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/is. Práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 5. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 5. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 5. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

Check Your Progress, WB, páxs. 46-47; My English Experience, WB, páx. 125; English and Me ,WB, páx. 126; 

My Strategies for Progress, WB, páx. 127; Self-Evaluation, WB, páx. 129; Language Builder, LB, páxs. 14-15: 

uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 63,65 e 67; Everyday English, SB, páx. 70-71: respecto polas quendas de palabra, a 

opinión dos demais e as rutinas da clase. 

- Everyday English, SB, páx. 70: respecto e mostra de sentimento crítico ante as normas e as obrigacións cívicas 

que se estabelecen en diversos lugares. 

- CLIL p 69: valoración da tarefa de investigación policial. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 63,65 e 67; Everyday English, SB, páx. 71: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páx. 68 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra Reading, SB, páx. 134, TASK; WB, páxs. 

45 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos dados. 

Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, páx. 127; Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel 

de éxito  dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 64: información sobre o actor Orson Welles e a novela The Inspiration of Mr. Budd. 

- CLIL, SB, páxs. 69: información sobre a investigación policial en series de televisión. 

- Extra Reading, SB, páx. 134: curiosidade por coñecer datos interesantes sobre detectives famosos (Miss 

Marple, Nancy Drew e Emil). 

- Did you know?, SB, páxs. 62 e 69: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 

 

d) elementos transversais 

 

 Valores éticos: 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para dar e solicitar información. 

- Importancia de manter unha actitude positiva ante un interrogatorio policial. 

- Respecto polas opinións alleas. 

- Reflexión sobre o valor dos investigadores e da policía. 
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 Lingua e literatura: 

- O Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves. 

- Contraste entre o Past Continuous e o Past Simple. 

- O texto narrativo. 

- Os conectores temporais na narración. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e inglés-lingua propia no Language Builder. 

 

 Tecnoloxías: 

- Aplicacións da tecnoloxía na investigación policial. 
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UNIDADE 6: Going Green 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario sobre vehículos e verbos relacionados co ambiente. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha entrada dun blog sobre a invención dun vehículo que non 

contamina, un texto sobre o ambiente e outro sobre o mundo do futuro.  

 Practicar o uso dos tempos de futuro (will, be going to e o Present Continuous) e do primeiro e segundo 

condicional. 

 Escoitar e comprender un programa de radio sobre vehículos e a polución e unha conversación sobre o día do 

ambiente. 

 Falar sobre o futuro e facer plans. 

 Escribir un texto con predicións para o ano 2100 fixándose nas conxuncións e locucións consecutivas. 

 Identificar e producir os sons consonánticos finais e entoar correctamente as frases compostas. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Os transportes 

 Identificación de diferentes transportes para describilos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes transportes 

 Did you know?: información sobre o dióxido de carbono 

 

Grammar 

 Os tempos futuros: will, be going to e Present Continuous. Uso e formación.  

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Listening 

 Programa de radio sobre a contaminación dos medios de transporte 

 Expresión escrita dos datos que se escoitaron anteriormente. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a sobre o futuro 

 English in Use: expresións para indicar predicións. 

 

Reading 

 Lectura dunha entrada dun blog sobre un medio de transporte ecolóxico.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre o uso das bicicletas en Dinamarca 

 Word Power: consello para aprender sinónimos. 

 

Grammar 

 Uso, formación e diferenza do primeiro e segundo condicional. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Práctica oral para comparar animais co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de probabilidades no futuro e de desexos no presente.  

 English in Use: Reaccionar ante unha información. 

 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Verbos relacionados co ambiente e a súa conservación. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes verbos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral dun diálogo sobre plans futuros. 
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 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre animais. 

 

Pronunciation 

 Identificar e producir os sons consonánticos finais e entoar correctamente as frases compostas. 

 English in Use: a entoación nas oracións complexas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de plans futuros. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a sobre plans para o día internacional do ambiente. 

 

 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dun texto con predicións. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto con predicións: conxuncións e locucións 

consecutivas. 

 Preparación antes de escribir un texto sobre predicións, a estrutura e a linguaxe típicas, mediante a 

realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto para escribir sobre predicións para o ano 2100, seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse . 

 

 

Everyday English: Getting Information. Using charts 

 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversacións, para pedir información sobre os horarios dos 

avións. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coa petición de información nun aeroporto. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversacións, co fin de conseguir ou dar información sobre 

voos. 

 English in Use: uso de I’m afraid. 

 Communication Video: Going Places. 

 Comprensión dun gráfico. 

 Exercicios para a correcta compresión e interpretación un  gráfico. 

 English in Use: Relacionar información baseándose nun gráfico.  

 

 

Culture: Out Earth 

 Comprensión escrita dun texto sobre o Día da Terra. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que se comprenderon os 

contidos. 

 Culture video: The Eurostar. 

 

Extra Reading: Tomorrow’s World 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre o mundo do futuro. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 TASK: buscar información en Internet sobre innovacións ecoloxistas ou pensar unha propia e escribir un 

parágrafo sobre ela.  

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74, 78 e 84; Language Builder, LB, páxs. 16-17: uso de vocabulario relacionado cos 

vehículos e verbos relativos ao ambiente. Word Power, SB, páx. 76: os sinónimos.  

- Grammar, SB, páxs. 75, 77 e 84: uso dos tempos de futuro (will, be going to e Present Continuous con valor 

de futuro) e do primeiro e segundo condicional.  

- Writing, SB, páx. 80: conectores e locucións consecutivas. 
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- Listening, SB, páxs. 74 e 78; WB, páx. 51, exs. 3-4: comprensión oral dun programa de radio sobre vehículos e 

sobre o ambiente, unha conversación entre adolescentes falando dos seus plans para o Día do Ambiente, e unha 

conversación co profesor sobre unha viaxe co colexio. 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 82-83: uso da lingua inglesa para falar sobre o 

futuro, facer plans e predicións, e pedir información sobre un voo. 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 81; Extra Reading, SB, páxs. 135; WB, páx. 52, exs. 1-2: comprensión 

escrita dunha entrada de blog sobre os vehículos e o seu impacto no ambiente, un cuestionario para coñecer a súa 

preocupación polo ambiente, textos breves sobre invencións que mellorarán a nosa calidade de vida e un texto 

sobre coches pregábeis. 

- Pronunciation, SB, páx. 79: pronuncia dos sons consonánticos finais. A entoación das frases compostas. 

- Writing, SB, páx. 96; WB, páxs. 53 e 118 (Writing Plan); Extra Reading, SB, páxs. 135, TASK: expresión 

escrita dunha predición de como será a vida en 2100 e dun parágrafo sobre innovacións ambientais, utilizando as 

expresións e o vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 76: interpretación da táboa comparativa entre o 3D Express Coach e o London Double-

Decker Bus en canto a número de pasaxeiros e velocidade. Everyday English SB p 83: compresión dun gráfico 

sobre o nivel de polución dos medios de transporte. 

- Reading, SB, páx. 76: avances na invención de medios de transporte eléctricos que respectan o ambiente. 

Importancia da ecoloxía e da conservación do planeta. 

- Grammar, SB, páx. 77, ex. 6: o uso da bicicleta como medio de transporte ecolóxico e favorábel para a saúde. 

- Speaking, SB, páx. 79: importancia da reciclaxe. 

- Everyday English, SB, páx. 82: expresións  e fórmulas para informarse sobre horarios de voos. 

- CLIL, SB, páx. 81: manter unha actitude positiva ante o aforro de enerxía. 

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/is. Práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 6. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 6. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 6. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

Check Your Progress, WB, páxs. 54-55; Self-Evaluation, WB, páx. 129; Language Builder, LB, páxs. 16-17: uso 

de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 

coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 81; Extra Reading, SB, páxs. 135; coñecemento e aprendizaxe de datos 

curiosos e útiles. Importancia do respecto do ambiente. 

- Reading, SB, páx. 76: respecto polos avances na construción de vehículos “verdes”. 

- Everyday English, SB, páx. 82: aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir información sobre voos nun 

aeroporto. 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79: respecto das quendas de palabra e das rutinas da clase. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79:  uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula 

- Writing, SB, páx. 80 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra Reading, SB, páxs. 135, TASK; WB, páxs. 

53 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos dados. 

Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito  dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

-Extra Reading, SB, páxs. 135: o valor de novos inventos para mellorar as súas vidas e a conservación do 

planeta. 

- Culture, SB, páx. 81: interese por coñecer datos sobre o Día da Terra. 

- Did You Know?, SB, páxs. 74 e 77: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 
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d) elementos transversais 

 

 Ciencias da natureza: 

- O cambio climático e as súas consecuencias. 

- A protección do ambiente. 

- Medios de transporte ecolóxicos. 

 

 Valores éticos: 

- Respecto polos avances tecnolóxicos nos medios de transporte. 

- Importancia para a conservación do planeta de non malgastar a enerxía. 

- Colaborar na conservación e coidado do ambiente como experiencia gratificante. 

- Respecto polas quendas de palabra e polos gustos alleos. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir información sobre un voo. 

 

 Lingua e literatura: 

- Will: facer predicións sobre o futuro ou expresar decisións repentinas. 

- Be going to: falar sobre plans. 

- Present Continuous con valor de futuro: falar sobre plans concretos que ocorrerán seguro. 

- O primeiro e segundo condicional. 

- As conxuncións e locucións consecutivas. 

- Falar sobre plans e facer predicións. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e inglés-lingua propia no Language Builder. 

 

 Tecnoloxías: 

- A compra e venda electrónica. 

- Os avances tecnolóxicos na construción de vehículos. 

- Utilización de gráficos. 
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UNIDADE 7: Living Your Life 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender verbos relacionados coas experiencias e adxectivos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web sobre un circo de Colombia e un texto sobre a vida dos 

amish en Norteamérica. 

 Entender unha infografía sobre Social Media e unha entrada de blog.  

 Practicar o uso do Present Perfect Simple e de for / since. 

 Escoitar e comprender unha conversación sobre listas de desexos e outra sobre unha persoa que está no libro 

Guinness das Marcas. 

 Falar sobre experiencias e comparalas, e preguntar pola duración dalgunhas actividades. 

 Escribir unha crítica sobre un programa de televisión, utilizando adxectivos e adverbios na orde correcta. 

 Identificar e producir a pronuncia de palabras como “row”, “proud” e “rude ”. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Experiencias. 

 Identificación de diferentes adxectivos e verbos relativos ás experiencias. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes experiencias. 

 Word Power: verb collocations. 

 

Listening: 

 Conversación sobre unha lista de desexos. 

 Realización de exercicios para demostrar que se entendeu o audio. 

 

Grammar 

 Estrutura e usos de Present Perfect Simple. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 English in Use: diferenza entre been to e gone to. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar experiencias. 

 English in Use: Comparing experiences, expresións útiles para a interacción oral. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo sobre un circo especial en Colombia.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Word Power: as familias de palabras como axuda para entender un texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

 For e since: uso e diferenzas 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 Did you know?: Información sobre unha tradición australiana. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Práctica oral para falar sobre a duración dunha actividade. 

 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Adxectivos de opinión. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos de opinión. 

 English in Use: Preposicións que van cos adxectivos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversación sobre unha persoa que está no libro Guinness das Marcas. 
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 Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobre o audio. 

 

Pronunciation 

 Identificar e producir a pronuncia de palabras como “row”, “proud” e “rude”. 

 English in Use: entoación das questions tags.  

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de futuros e experiencias.  

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a sobre experiencias. 

 Presentación diante da experiencia  que describiu o compañeiro/a. 

 English in use: mostrar sorpresa ante unha información. 

 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dunha review dun programa de televisión. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha review dun programa de televisión: orde de 

elementos na frase, adverbios e adxectivos.  

 Preparación antes de escribir unha review dun programa de televisión, mediante a realización de varios 

exercicios. 

 Writing Task: produción dunha  review dun programa de televisión, seguindo os pasos facilitados no 

apartado Getting ready to write, con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: Doing a Survey. Online Posts. 

 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das enquisas. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coas enquisas sobre hábitos televisivos.  

 Interacción oral contestando a preguntas sobre hábitos televisivos.  

 Communication Video: TV Viewing. 

 Compresión oral e lectora de diversos tipos de post nas redes sociais.  

 English in Use: Escribir un post coa túa opinión sobre as redes sociais.  

 

 

Culture: Social Media 

 Comprensión escrita dunha infografía sobre redes sociais. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que se comprenderon os 

contidos. 

 Culture video: Watching TV. 

 

Extra reading: The Amish 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os costumes dos Amish. 

 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

 TASK: escribir sobre se che gustaría vivir nunha comunidade Amish e por que.  

 Did you Know?: Información sobre adolescentes nas comunidades Amish. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90, 94 e 100; Language Builder, LB, páxs. 18-19: uso de vocabulario relacionado coas 

experiencias persoais e os adxectivos. 

- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e 100: uso do Present Perfect Simple e de for / since. Writing, SB, páx. 96: uso de 

adxectivos e adverbios para escribir críticas. 

- Listening, SB, páxs. 91e 94; WB, páx. 60, exs. 3-4: comprensión oral dunha conversación sobre listas de 

desexos, outra sobre persoas no libro Guinness das Marcas e outra sobre varias festividades. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 98-99: uso da lingua inglesa para falar sobre 

actividades e comparalas, falar sobre a duración dalgunhas actividades ou experiencias, e falar sobre programas 

de televisión e redes sociais. 
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- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páx. 97; Extra Reading, SB, páxs. 136; WB, páx. 59, exs. 1-2: comprensión 

escrita dunha páxina web sobre un circo de Colombia, un texto sobre os amish de Norteamérica, unha liña do 

tempo sobre a historia do circo e un texto sobre o presentador de televisión Bruce Parry. 

- Pronunciation, SB, páx. 95: pronuncia de sons en palabras como row, proud e rude. 

- Writing, SB, páx. 96; Extra Reading, SB, páxs. 136, TASK; WB, páxs. 61 e 119 (Writing Plan): expresión 

escrita dunha crítica sobre un programa de televisión e dun parágrafo sobre as diferenzas entre o Circo do Sol e 

os circos tradicionais, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.  

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 92: información sobre unha escola de circo en Colombia. 

- Grammar, SB, páx. 93: identificar países nun mapa. 

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/is. Práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 7. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 7. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 7. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Your Progress, WB, páxs. 62-63; Self-Evaluation, WB, páx. 129; Language Builder, LB, páxs. 18-19: uso de 

estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 

coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 98: respecto das quendas de palabra e das rutinas 

da clase. 

- Extra Reading, SB, páxs. 136: respecto pola cultura e forma de vida dos Amish. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 98-99: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páx. 96 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra Reading, SB, páxs. 136, TASK; WB, páxs. 

61 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos dados. 

Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito  dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 92: interese por coñecer información sobre a escola de circo en Colombia “Circo para 

todos”. 

- Extra Reading, SB, páxs. 136: a historia dos Amish. 

- Did You Know?, SB, páxs. 93 e 136: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 

 

d) elementos transversais 

 

 Xeografía e historia: 

- Localizar países nun mapa. 

- Vida e costumes dos amish de Norteamérica. 

 

 Valores éticos: 

- Reflexión sobre as ensinanzas nas escolas de circo. 

- Respecto polas quendas de palabra e os gustos alleos. 

- Respecto por outras formas de vida e de educación. 

 

 Lingua e literatura: 

- O Present Perfect Simple (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves); expresións temporais e 
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adverbios que as acompañan; for / since. 

- O uso adecuado de adxectivos e adverbios na composición de críticas. 

- Collocations con go, take e get para nomear experiencias e actividades. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e inglés-lingua propia no Language Builder. 

 

 Tecnoloxías: 

- O blog. 

- As páxinas web. 

- As redes sociais.  
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UNIDADE 8: Healthy Choices 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coa nutrición e co estado físico. 

 Ler de forma comprensiva,  autónoma un artigo de revista sobre a alimentación dos deportistas de elite, os xogos 

olímpicos de 1936 e un texto sobre o azucre. 

 Practicar o uso dos modais (can, could, must, should) e repasar todos os tempos verbais estudados. 

 Escoitar e comprender tres monólogos sobre hábitos saudábeis e un diálogo sobre un proxecto escolar. 

 Falar sobre nutrición, comparar estilos de vida e dar consellos. 

 Escribir unha reportaxe sobre un partido ou unha competición. 

 Identificar e producir correctamente os sons “s” e “sh” en palabras como “see” e “should”. Pronunciar a forma 

abreviada das negativas dos modais. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 A nutrición e o estado físico. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado coa nutrición e o estado físico. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos a nutrición e o estado físico. 

 English in Use: nomes que poden ser contábeis e incontábeis 

 

Grammar 

 Modals: uso e formación de can, could, must e should. Significado e diferenzas. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Listening  

 Comprensión oral de monólogos sobre nutrición 

 Expresión escrita dos datos que se piden, relacionados coa conversación que se escoitou anteriormente. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de nutrición, utilizando as expresións dadas. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo de revista sobre a alimentación dos deportistas de elite. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Localización de catro países nun mapa. 

 

Grammar 

 Modals:  have to e need to. 

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Práctica oral para falar sobre estilos de vida, co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 English in Use: Expresar incerteza 

 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Fitness. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes exercicios.  

 Word power:  Homophones. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral dun diálogo sobre proxectos escolares. 

 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre un proxecto escolar. 

 

Pronunciation 
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 Os  sons “s” e “sh” en palabras como “see” e “should”.  

 Pronunciar a forma abreviada das negativas dos modais. 

 English in Use: practica dun trabalinguas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para de problemas típicos dos adolescentes. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para dar consello. 

 English in Use: either… or…. 

   

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dun artigo xornalístico. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo xornalístico: Present Perfect Simple, Past 

Simple e Past Continuous, preposicións como against, to, in e from… to. 

 Preparación antes de escribir un artigo xornalístico, mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo xornalístico seguindo os pasos facilitados no apartado Getting ready to 

write, con axuda do cadro English inUse . 

 

 

Everyday English: Sharing Information. Texting 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas co intercambio de información. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas con datos e intercambio de información. 

 Communication Video: Sports Resport. 

 Comprensión escrita de mensaxes de texto. 

 English in Use: escribir respostas ás mensaxes de texto. 

 

 

Extra reading: All About Sugar 

 Comprensión escrita dun texto sobre o azucre. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que se comprenderon os 

contidos. 

 Did you know?: datos curiosos sobre as calorías dos alimentos. 

 TASK: Buscar información sobre un alimento e escribir sobre el. 

 

Sport: A Brave Friendship 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre un suceso nas olimpíadas de 1936. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 Culture video: Great Olympic Moments. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 102, 106 e 112; Language Builder, LB, páxs. 20-21: uso de vocabulario relacionado coa 

nutrición e o estado físico. 

- Grammar, SB, páxs. 103 ,105 e 112: uso dos verbos modais (can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, 

should / shouldn’t) para dar consellos, expresar posibilidade, habilidade, prohibición, obrigación e necesidade. 

Repaso dos tempos verbais estudados ao longo do curso. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 110-11: uso da lingua inglesa para falar sobre 

nutrición, comparar estilos de vida, dar consellos e falar sobre partidos ou competicións. 

- Reading, SB, páx. 104; CLIL, SB, páx. 109; Extra Reading, SB, páxs. 137; WB, páx. 67, exs. 1-2: comprensión 

escrita dun artigo de revista sobre a alimentación dos deportistas de elite, un texto sobre o azucre, unha páxina 

web na que un adolescente pide consello e un médico lle responde, e un texto sobre a comida lixo e o deporte. 

- Listening, SB, páxs. 103  e 106; WB, páx. 67, exs. 3-4: comprensión oral de tres monólogos sobre hábitos 

saudábeis, dun diálogo sobre proxectos escolares e dunha conversación sobre a dieta mediterránea. 

- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia dos sons “s” e “sh” en palabras como see e should. 

- Writing, SB, páx. 108; WB, páxs. 69 e 120 (Writing Plan); Extra Reading, SB, páxs. 137, TASK: expresión 

escrita dunha reportaxe sobre un partido ou unha competición, un parágrafo sobre a importancia do sono para o 
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bo funcionamento do cerebro e unha reportaxe sobre un alimento, utilizando as expresións e o vocabulario 

adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Extra Reading, SB, páxs. 137: o azucre e as súas propiedades. 

- Vocabulary, SB, páxs. 103 e 106; Reading, SB, páx. 104; CLIL, SB, páx. 109: importancia da alimentación e 

do estado físico para a saúde e no deporte. 

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/is. Práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 8. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 8. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 8. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 70-71; My English Experience, WB, páx. 125; English and Me ,WB, páx. 

126; My Strategies for Progress, WB, páx. 127; Self-Evaluation, WB, páx. 129; Language Builder, LB, páxs. 

20-21: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 110: respecto das quendas de palabra e das 

rutinas da clase. 

- Vocabulary, SB, páx. 102; Reading, SB, páx. 104: reflexión crítica sobre a alimentación dos deportistas de 

elite. 

- Extra Reading, SB, páxs. 137: a importancia dunha vida saudábel. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 110-111: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páx. 108 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra Reading, SB, páxs. 137 TASK; WB, 

páxs. 69 e 120 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos 

dados. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, páx. 127; Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel 

de éxito dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 110: respecto das quendas de palabra e das 

rutinas da clase. 

- Extra Reading, SB, páxs. 137: a importancia dunha vida saudábel. 

 

 

 

d) elementos transversais 

 

 Xeografía e historia: 

- A orixe e a historia do azucre. 

 

 Educación física: 

- O deporte e a alimentación. 

- Os deportistas de elite. 

- Os partidos e as competicións deportivas. 

 

 Valores éticos: 

- Reflexión sobre a importancia dunha boa alimentación para a saúde. 

- Respecto das quendas de palabra e das opinións alleas. 

- Valoración da alimentación no deporte. 
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 Educación plástica e visual: 

- O azucre como elemento decorativo nos doces. 

 

 Lingua e literatura: 

- Os verbos modais: can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t. 

- Falar sobre habilidade, posibilidade, prohibición, necesidade e dar consellos. 

- Repaso de todos os tempos verbais estudados. 

- Repaso e corrección dos textos escritos. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e inglés-lingua propia no Language Builder. 

 

 Tecnoloxías: 

- A tecnoloxía GPS. 

- Os blogs. 

- As mensaxes de texto.  
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UNIDADE 9: Shopping Spree 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coa moda e os adxectivos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo de revista sobre a materia da administración do diñeiro nos 

colexios de Gran Bretaña,  un texto sobre a lei británica e o traballo dos adolescentes e un texto sobre uniformes. 

 Formación e use do Reported Speech en frases afirmativas e negativas. 

 Uso dos xerundios e infinitivos en oracións complexas. Verb Patterns.  

 Escoitar e comprender un documental sobre a moda e os adolescentes xaponeses, e diferentes diálogos nunhas 

tendas. 

 Falar sobre cantidades e comprar un agasallo nunha tenda. 

 Entender e producir anuncios online. 

 Escribir un texto que describa a roupa que levan posta, fixándose na orde correcta dos adxectivos. 

 Pronunciar correctamente a terminación -able e coidar a acentuación das sílabas. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 A moda. 

 Did you know?: Información curiosa sobre a creación de palabras novas na lingua inglesa.  

 Identificación de vocabulario típico relacionado coa moda. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas coa roupa e os complementos. 

 

Grammar 

 Reported Speech: formación e uso en frases afirmativas.  

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 English in Use: Diferenzas entre say e tell.  

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar coas frases.  

 English in Use: Expresións de tempo pasado. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo de revista sobre a materia da administración do diñeiro nos colexios de Gran Bretaña. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Word Power: nomes compostos. 

 

Grammar 

 Verb Patterns: uso de xerundios e infinitivos en oracións complexas.  

 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 English in Use: verbos que teñen indistintamente xerundio ou infinitivo como complemento.  

 

Listening  

 Comprensión oral dun documental sobre adolescentes xaponeses. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversación que se escoitou anteriormente. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática estudados na unidade e postos en práctica a través da expresión oral. 

 Práctica oral para expresar opinións. 

 English in Use: Reaccionar ante unha información. 

 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Adxectivos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir persoas. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 
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 Comprensión oral dunha conversación nunha tenda.  

 Realización de varios exercicios para contestar a varias preguntas sobre o audio. 

 

Pronunciation 

 A terminación -able e coidar a acentuación das sílabas. 

 English in Use: acentuación de palabras ás que se lles engaden sufixos ou prefixos.  

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de compras. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para comprar un agasallo. 

 

Writing 

 Getting ready to write: análise da estrutura dun texto descritivo. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto descritivo: adxectivos de opinión, cor e 

talla. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo sobre roupa, mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo sobre roupa, seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

ready to write, con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: Going shopping. Online Notices.  

 Repaso do vocabulario e expresións típicas nunha tenda de roupa. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas coa compra de roupa, empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións nas que se quere comprar roupa, utilizando as 

expresións vistas e a información que se dá. 

 Communication Video: Shopping. 

 Compresión escrita de anuncios online. 

 English in Use: escribir un anuncio para vender un obxecto en Internet. 

 

 

Culure: Unsual Uniforms 

 Comprensión escrita dun texto sobre uniformes británicos.  

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que se comprenderon os 

contidos. 

 Culture video: Fashion. 

 

Extra reading: Working Teenagers. 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a lei británica e o traballo dos adolescentes 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 TASK: realización dun póster sobre as leis do teu país e o traballo  dos adolescentes 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso da linguaxe funcional, da gramática e do vocabulario vistos ao longo de toda a 

unidade. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 114, 118 e 124; Language Builder, LB, páxs. 22-23: uso de vocabulario relacionado coa 

moda e cos adxectivos.  

- Grammar, SB, páxs. 115, 117 e 124: Reported Speech e Verb Patterns.  

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119; Everyday English, SB, páx. 122: uso da lingua inglesa para falar sobre 

detalles e para ir comprar a unha tenda. 

- Reading, SB, páxs. 116 e 138: comprensión escrita dun artigo de revista sobre unhas clases para aprender a 

administrar o diñeiro e dun texto sobre as leis que regulan o traballo dos adolescentes en Gran Bretaña. 

- Listening, SB, páxs. 117 e 118: comprensión oral dun documental sobre os adolescentes xaponeses e a súa 

forma de vestir, e unha conversación nunha tenda. 

- Pronunciation, SB, páx. 119: pronuncia do sufixo -able. A acentuación das palabras. 

- Writing, SB, páx. 120 WB, páxs. 77 e 121 (Writing Plan): expresión escrita dun texto que describe roupa, 

utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. Reflexión sobre a orde dos adxectivos na frase. 
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 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 116: importancia do aforro e cálculo dos gastos dun adolescente. 

- Speaking, SB, páx. 119: cálculo do importe de diferentes obxectos. 

- Reading, SB, páx. 138: coñecemento dos traballos para  menores de 16 anos en Gran Bretaña e as leis que os 

regulan. 

 

 Competencia dixital: 

- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/is. Práctica das tarefas interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 9. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono móbil do 

alumno. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

   + Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes mediante 

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 9. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 9. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 78-79; My English Experience, WB, páx. 125; English and Me ,WB, páx. 

126; My Strategies for Progress, WB, páx. 127; Self-Evaluation, WB, páx. 129; Language Builder, LB, páxs. 

22-23: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 116: respecto por unha materia pouco habitual dos colexios de Gran Bretaña, sobre o aforro 

e a administración do diñeiro entre adolescentes. 

- Grammar, SB, páx. 117; Listening, SB, páx. 37: interese por coñecer a forma de vestir en Camden Town e en 

Xapón. 

- Extra Reading, SB, páxs. 138: datos sobre uniformes insólitos. 

- Did You Know?, SB, páxs. 114: coñecemento e aprendizaxe de información curiosa e útil. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119; Everyday English, SB, páx. 122-123; Writing, SB, páx. 120: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo 

na aula. 

- Writing, SB, páx. 120 (Getting Ready to Write e Writing Task); WB, páxs. 77 e 121 (Writing Plan): uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- My Strategies for Progress, WB, páx. 127; Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel 

de éxito  dos obxectivos da unidade. 

 

 

 

d) elementos transversais 

 

 Xeografía e historia: 

- Historia e tradición dos uniformes en Gran Bretaña. 

- Información sobre as xoias da coroa na Torre de Londres. 

 

 

 Valores éticos: 

- Respecto e tolerancia polos diferentes modos de vestir dos adolescentes. 

- Respecto polo uso do uniforme en determinados traballos. 

 

 Lingua e literatura: 

- O fragmento literario. 

- As estruturas there is / there are en afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves. 

- Os determinantes, cuantificadores e How much, How many e How often. 

- A orde dos adxectivos. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e inglés-lingua propia no Language Builder. 

 

 Matemáticas: 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Xestión do diñeiro e cálculo de prezos. 

 

 Lingua estranxeira: 

- A forma de nomear diversas pezas de roupa. 

-  

 

 
II.6.3  Materiais e  recursos didácticos. Libros de texto  

 
O libro de texto vixente no presente curso e: 
 

NEW ENGLISH IN USE 2        by Linda Marks & Charlotte Addison BURLINGTON BOOKS 

 

O profesorado aportará ademais outros tipos de material, como periódicos, revistas, cintas, xogos, 
vídeos, recursos dixitais, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas tratados 
nos libros de texto. 
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3° CURSO 

EUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

II.7.1  Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe e grao de consecución     
          mínimo esixible para superar a materia 
    
 Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

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

 
Bloque1.Comprensión de textos orais 

CONTIDOS 

1.1. Estratexias de comprensión:  

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

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.  

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

 Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

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

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

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

 Inferencia do significado probable das palabras ou frases que descoñece. 

1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa. 

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

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto. 

1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos sinxelos emitidos cara a cara 
ou por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (información básica sobre 
algunha materia do currículo, temas do seu interese ou ocupacionais propios da súa idade e 
do seu nivel escolar), pronunciadas con lentitude e claridade. 

1.3. Comprender os puntos principais e información específica en mensaxes e anuncios 
públicos breves, claros e sinxelos, que conteñan instrucións, indicacións ou outra 
información, sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado.  

1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva 
voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre 
temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida 
volver escoitar o dito. 

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

1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi evidentes de tema en 
situacións comunicativas cara a cara en que se lle pregunte sobre asuntos básicos e 
coñecidos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, sempre que poida pedir 
que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

1.7. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de programas de televisión, 
tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, cando os comentarios conten cun apoio 
de imaxes moi redundantes. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

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

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

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

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

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

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

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

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

CONTIDOS 

2.1  Estratexias de produción: 

 Planificación: 

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

 Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención comunicativa. 

 Execución: 

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

 Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 
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 Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.  

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

 Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos. 

 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos.  

 Lingüísticos: 

 Modificación de palabras de significado parecido.  

 Definición ou paráfrase dun termo ou expresión. 

 Petición de axuda ou clarificación. 

 Paralingüísticos: 

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

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

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

2.2. Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación  

     propia da súa idade e do seu nivel escolar. 

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

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

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou 
o uso de elementos léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis precisos.  

2. 2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito 
suficiente e comprensible en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, 
interrompendo en ocasións o discurso para procurar expresións, articular palabras menos 
frecuentes e reparar a comunicación en situacións menos comúns.  

2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas 
ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en 
grande medida da actuación da persoa interlocutora. 

2.4. Participar en conversas nas que se establece contacto social, intercámbiase información 
sobre temas sinxelos e habituais, onde se fan ofrecementos ou suxestións, se dan 
instrucións, e se expresan sentimentos, opinións, acordo e desacordo, sempre que de 
cando en vez lle repitan ou lle volvan a formular o que din. 

2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con propósitos comunicativos 
propios da súa idade (invitar, ofrecer axuda, propor, reaccionar perante invitacións e 
propostas), e expresar sentimentos e opinións de forma básica.  

2.6. Participar de forma sinxela nunha entrevista persoal na que dá información, reacciona 
ante comentarios ou expresa ideas sobre cuestións habituais, sempre que poida pedir de 
cando en vez que lle aclaren ou repitan o dito. 

 

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

2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a  
    necesidades inmediatas e cotiás, sempre que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas 

e habituais, e reacciona adecuadamente sempre que poida solicitar, mediante preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse 
entender. 

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

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

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

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

 

Bloque3.   Comprensión de textos escritos 

CONTIDOS 

3.1. Estratexias de comprensión: 

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

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

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

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

 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

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

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.  

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto 
coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o 
tema, inferencia de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases 
similares nas linguas que xa coñece, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.  
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3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, mensaxes breves que conteñan 
información, instrucións e indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións da 
vida cotiá. 

3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, 
escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de 
interese ou salientables para os propios estudos e as ocupacións, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

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

3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas relativas aos seus 
intereses nos ámbitos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos 
intereses e ao nivel escolar, seguindo a liña argumental, o carácter básico dos personaxes 
e as súas relacións. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

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

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

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

3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, 
ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a materias educativas, asuntos 
ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa  

informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

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

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

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

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTIDOS 
 

4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

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

 Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

 Execución: 
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 Elaboración dun borrador. 

 Estruturación do contido do texto.  

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

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

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

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

 Revisión: 

 Identificación de problemas, erros e repeticións.  

 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

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

 Reescritura definitiva. 

4.2. Características textuais. Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia,      
       cohesión e adecuación, propios do seu nivel escolar. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura clara 
sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas 
básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente.  

4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para ela4orar textos escritos 4reves e de 
estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais 
propios de cada tipo de texto). 

4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión textual axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos frecuentes). 

4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, cartas 
persoais, postais, felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou relativa á vida 
cotiá, de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos previos, usando as 
fórmulas básicas de saúdo e despedida propias do soporte utilizado, adaptando a 
presentación ao tipo de texto e usando frases e oracións ben estruturadas e cunha orde 
lóxica. 

4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, separación de 
palabras ao final de liña, etc.), en soporte impreso e dixital, adecuados ao propósito 
comunicativo e valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

4.1. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou 
privadas ou entidades comerciais, solicitando ou dando a información requirida de xeito 
sinxelo e observando as convencións formais e normas de cortesía básicas deste tipo de 
textos. 

4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e 
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ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e 
sinalando os principais acontecementos de forma esquemática.  

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

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

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

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

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

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

CONTIDOS 

5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

 Sons e fonemas vocálicos. 

 Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.  

 Procesos fonolóxicos básicos.  

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

5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

 Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

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

5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

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

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

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

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

5.4. Plurilingüismo: 

 Recoñecemento da realidade multilingüe do propio contorno. 

 Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para 
mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha competencia 



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       90 

comunicativa integrada. 

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

5.5. Funcións comunicativas: 

 Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

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

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

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

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

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

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

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  

 Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.  

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

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

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

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

5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que resulte evidente o acento 
estranxeiro ou se cometan erros de pronunciación, sempre que non interrompan a 
comunicación, polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións de cando 
en vez. 

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

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

5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción do texto oral monolóxico ou dialóxico 
e escrito, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de 
estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), estruturas sociais, condicións de vida 
(contorno e estrutura social), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, 
no centro docente e nas institucións), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da 
voz e contacto visual) e convencións sociais (costumes e tradicións), actuando coa debida 
propiedade e respectando as normas de cortesía máis importantes nos contextos 
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respectivos 

5.5. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles dos 
países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, coas diversas culturas do resto 
do alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto perante as diferenzas. 

5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función ou as funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns 
e de uso máis frecuente na comunicación oral e escrita, así como os seus significados 
asociados (por exemplo, estrutura interrogativa para facer unha suxestión), e patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á organización textual (introdución do tema, 
desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual).  

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

5.8. Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións; inferir do 
contexto e do cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso 
menos frecuente ou máis específico, e comunicar información, opinións e puntos de vista 
breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos 
correntes haxa que adaptar a mensaxe.  

5.9. Reformular o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo na propia lingua, 
explicándoo a un interlocutor próximo que descoñece a lingua estranxeira, coa finalidade 
de facer o texto comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas. 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

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

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

5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no desenvolvemento  

do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, expresar opinións, 
etc.) en rexistro estándar. 

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

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

5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu 

nivel, e reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

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

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

5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan  

varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 

En todos os casos, o grao de consecución mínimo imprescindible dos estándares de 
aprendizaxe para superar a materia será do 50%. 

 

 

II.7.2  Secuenciación das unidades didácticas: obxectivos, contidos didácticos,     
competencias clave, elementos transversais 

 
UNIDADE Getting Started 

 

a) Obxectivos 

 

 Repasar vocabulario relacionado coa xeografía, as profesións, o tempo meteorolóxico e os 

medios de transporte. 

 Utilizar correctamente os verbos to be e have got, as formas there is / there are, there was / 

there were, o Present Simple e o Present Continuous, comparación de adxectivos e 

adverbios. 

 Facer presentacións formais e informais. 

 Utilizar a linguaxe da clase. 

 Aprender a organizar as ideas nos distintos parágrafos dun texto. 

 Utilizar os seus coñecementos sobre as normas de escritura para corrixir un texto prestando 

atención ás maiúsculas, á puntuación e á orde correcta das palabras. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Repaso dos accidentes xeográficos, as profesións, o tempo meteorolóxico e de distintos 

medios de transporte. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de todo o vocabulario de 

repaso. 

 

Grammar 

 Repaso dos verbos to be e have got, das formas there is / there are, there was / 

there were, e do Present Simple e o Present Continuous, , comparación de adxectivos e 

adverbios. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de toda a gramática de 

repaso. 

 

Getting ready for writing 

 Lectura dun panfleto sobre un museo inglés. 

 Repaso da orde dos distintos parágrafos dun texto. 

 Repaso das regras ortográficas básicas para escribir: o uso das maiúsculas e a puntuación. 
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 Repaso das regras para colocar as palabras en orde correcta ao escribir unha oración. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso do visto ao longo da 

sección. 

 

Speaking 

 Repaso do uso da linguaxe nas presentacións formais e informais. 

 Repaso da linguaxe de clase. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar unha presentación nunha 

situación formal e nunha informal, e a linguaxe típica da clase. 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5 e Language Builder, WB, páxs. 4-5: repaso do vocabulario 

relacionado coa xeografía, as profesións, o tempo meteorolóxico e os medios de transporte. 

- Grammar, SB, páxs. 5-6: repaso dos verbos to be e have got, as formas there is / there are, 

there was / there were e o Present Simple e o Present Continuous,comparación de adxectivos e 

adverbios. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: organización das ideas nos distintos parágrafos dun texto, 

repaso das estratexias de escritura básicas: as maiúsculas, a puntuación e a orde das palabras na 

oración.  

- Speaking, SB, páx. 8: uso da lingua inglesa para interactuar na aula co profesor/a e cos 

compañeiros/as, facer presentacións formais e informais.  

 

 Competencia dixital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade de introdución. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no 

teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade de introdución e uso das novas ferramentas Grammar Animation, 

Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Resources: realización do exame diagnóstico e das follas de revisión. 

 

 Aprender a aprender: 

- My English Experience, WB, páx. 125; Language Builder, WB, páxs. 4-5: consciencia do grao 

de coñecemento da lingua. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 8: coñecemento das formas de presentación en inglés para utilizalas en 

situacións de comunicación axeitadas; uso da linguaxe apropiada na clase; importancia dunha 

actitude respectuosa cara ao profesor/a, os compañeiros/as e as rutinas da clase. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos que se dan. Fomento do traballo colaborativo na aula. 

- Student Learning Record, WB, páx. 124: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da 

motivación persoal dos alumnos/as cara a lingua. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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 Conciencia e expresións culturais: 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7, ex. 1: información sobre Eureka!, un museo para alumnos 

que se atopa no Reino Unido. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7, ex. 2: información sobre a cantante británica Adele. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

 Bioloxía e Xeoloxía: 

- Información sobre elementos xeográficos e naturais. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O verbo to be. 

- O verbo have got. 

- There is / there are. 

- There was / there were. 

- O Present Simple. 

- O Present Continuous. 

- Comparación de adxectivos e adverbios. 

 

 Valores éticos: 

- Familiarización coas fórmulas axeitadas para facer presentacións formais e informais. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 
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UNIDADE 1: What a Journey! 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas viaxes e cos sentimentos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma a entrada dun blog e a biografía do explorador inglés Sir 

Walter Raleigh. 

 Utilizar correctamente o Past Simple. 

 Contrastar o uso do Past Simple co do Past Continuous. 

 Escoitar e comprender unha conversa sobre a información publicada nun artigo dun xornal e 

outra sobre unha viaxe. 

 Falar de exploradores e das súas expedicións. 

 Describir feitos pasados. 

 Informar sobre unha viaxe. 

 Escribir un texto sobre algo estraño que lles pasara, prestando atención ao uso das comiñas á hora 

de citar as palabras exactas que dixo unha persoa. 

 Identificar a sílaba en que recae o acento nas palabras e producir a entoación correcta. 

 

b) Contidos didácticos 

 

 Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas viaxes. 

 Comprensión e expresión escrita dun cómic. 

 Identificación de expresións que se utilizan para referirse a situacións que se dan nas viaxes. 

 Word Power: breve explicación sobre a formación dos phrasal verbs; en concreto dos formados 

con set e run, e o seu significado. 

 

 Grammar 

 Estrutura e uso do Past Simple. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 English in Use: breve explicación do uso das preposicións in e at co verbo arrive. 

 

 Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral sobre exploradores co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir e adiviñar un explorador/a utilizando as 

expresións dadas. 

 

 Reading 

 Lectura dun blog para realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did You Know?: breve información sobre a Illa do Nadal. 

 

 

 Grammar 

 Expresión de accións pasadas: o Past Simple e o Past Continuous. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 

 Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 
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expresión oral. 

 Práctica oral para describir un evento pasado co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir unha anécdota utilizando as expresións 

aprendidas. 

 Gaining time: uso de expresións para gañar tempo ao falar. 

 

 Skills in Use 

 Vocabulary 

 Os sentimentos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes sentimentos a través da lectura dun blog. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: os sufixos -ful, -ed e -able. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre unha viaxe. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da conversa. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta das sílabas das palabras. 

 Entoación correcta das oracións tendo en conta en que palabra recae o acento. 

 English in Use: pronuncia dun trabalinguas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para describir sentimentos. 

 

Speaking 

 Interacción oral con compañeiro/a para completar un cadro sobre unha viaxe utilizando o 

vocabulario aprendido. 

 Showing Interest: expresións para demostrar interese polo que a un lle contan. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun texto narrativo anecdótico. 

 Análise da ortografía, a gramática e a linguaxe típica empregada á hora de narrar unha 

anécdota: comiñas para citar, o Past Simple e o Past Continuous, e os conectores de secuencia 

first of all, next, then after that, later, eventually, finally e in the end. 

 Preparación antes de escribir un texto narrativo practicando a estrutura e a linguaxe típicas 

mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Booking a flight  e Hotel accomodation. 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha axente de viaxes e 

un/ha cliente/a ao reservar un voo nun aeroporto. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coas viaxes en aeroportos empregando a linguaxe 

vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coas viaxes utilizando 

as expresións dadas. 

 English in Use: diferenza entre book e order, que se empregan para reservar e pedir, 

respectivamente. 

 

 

Extra reading: Sir Walter Raleigh 

 Comprensión oral dunha conversa entre dous homes británicos do século XVI. 
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 Comprensión dun texto escrito sobre a biografía do explorador inglés Sir Walter Raleigh. 

 Realización de varios exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

 TASK: Buscar información sobre outros exploradores e elaborar unha liña de tempo con datas 

e datos importantes das súas vidas. 

 

 CLIL: History 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a historia da aviación.  

 Realización de exercicios para demostrar a comprensión dos textos. 

 

 Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 10, 14 e 20; Language Builder, WB, páxs. 6-7: vocabulario 

relacionado coas viaxes e cos sentimentos. Word Power, SB, páxs. 11 e 14: phrasal verbs cos 

verbos set e run, e os sufixos -ful, -ed e -able para formar adxectivos. 

- Listening, SB, páxs. 11 e 14; CLIL, WB, páx. 11, exs. 3-4: comprensión oral dunha conversa 

sobre a información publicada nun artigo dun xornal, outra conversa en que un rapaz conta as 

súas experiencias nunha viaxe a París e Roma, outra que tería lugar entre dous homes 

británicos no século XVI e unha conversa telefónica entre unha nai e unha filla. 

- Grammar, SB, páxs. 11, 13 e 20; English in Use, SB, páx. 11: verbos con preposición, 

arrive in e arrive at. 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx. 18-19: uso da lingua inglesa 

para falar de exploradores e as súas expedicións, falar de acontecementos pasados e informar 

sobre viaxes, e para simular conversas entre un/ha cliente/a e un/ha axente de viaxes para 

reservar un billete de avión. English in Use, SB, páxs. 10, 15 e 18: uso de expresións para 

gañar tempo para pensar mentres se fala e para mostrar interese ao interlocutor/a nunha 

conversa; diferenza entre os verbos book e order. 

- Reading, SB, páxs. 12-13; CLIL, SB, páxs. 17; Extra reading, SB, páxs 130; Reading, WB, 

páx. 11, exs. 1-2: comprensión escrita dunha entrada dun blog onde se atopa a viaxe que 

realizan millóns de carangexos vermellos na Illa de Nadal dende a selva á costa, a biografía 

do explorador inglés Sir Walter Raleigh, a cronoloxía da historia da aviación, un texto sobre o 

mito grego de Dédalo e Ícaro e outro sobre os primeiros exploradores que chegaron ao Polo 

Norte. 

- Pronunciation, SB, páx. 15: as sílabas tónicas das palabras e produción da entoación 

correcta. English in Use, páx. 27: pronuncia dun trabalinguas. 

- Writing, SB, páx. 16; Extra reading, SB, páxs 130 TASK; WB, páxs. 21 e 114 (Writing 

Plan): expresión escrita dun texto sobre algo estraño que lles pasara e outro sobre algún 

acontecemento que lles pareza emocionante e elaboración dun póster con información sobre o 

“helicóptero” que inventou Leonardo da Vinci utilizando as expresións e vocabulario 

axeitados. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Grammar, SB, páx. 11, exs. 5, 7 e 8; Extra reading, SB, páxs 130: realización de viaxes e 

descubrimentos por distintas partes do mundo. 

- Reading, SB, páxs. 12-13: interese por coñecer datos sobre o desprazamento de millóns de 

carangexos vermellos na Illa de Nadal (Australia). 

- Listening, SB, páx. 13: interese por coñecer datos sobre a aparición dun pingüín emperador 

nunha praia de Nova Zelandia. 

 

 Competencia dixital: 
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- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 1. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no 

teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

+ Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á 

unidade 1. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 1. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-

Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 14-15 e 128), Language Builder (páxs. 6-7) 

situadas no Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Grammar, SB, páx. 11, exs. 7-8: o importante papel que desenvolveron os nativos 

americanos nas expedicións a novos territorios de Norteamérica. 

- Everyday English, SB, páx. 18-19: aprendizaxe e práctica das fórmulas para reservar un 

billete de avión. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante 

as interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx. 18-19: uso da creatividade 

persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 11 e 13; Reading, SB, páxs. 12-13; CLIL, SB, páxs. 17; Extra reading, 

SB, páxs 130: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 16 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páx. 130 

TASK; Writing, WB, páxs. 13 e 114 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para 

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 11, exs. 5, 7 e 8: acontecementos históricos e a súa repercusión no 

presente (o primeiro home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, o 

descubrimento de América, a compra de territorios a Francia por parte de Estados Unidos, 

etc.). 

- Did You Know?, SB, páx. 12: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Listening, SB, páx. 13: datos sobre o achado dun pingüín emperador nas praias de Nova 

Zelandia. 

 - Speaking, SB, páx. 13; Extra reading, SB, páxs 130: información sobre os exploradores 

e as súas viaxes. 

- CLIL, SB, páx. 17: un cuestionario para valorar os coñecementos de aviación e a cronoloxía 

da historia da aviación. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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d) Temas interdisciplinarios 

 

 Bioloxía e Xeoloxía: 

- A migración dos carangexos vermellos na Illa de Nadal (Australia).  

- Os pingüíns emperadores. 

 

 Xeografía e Historia: 

- Acontecementos históricos (o primeiro home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, o 

descubrimento de América, etc.). 

- O importante papel que desenvolveron algúns nativos americanos como guías e intérpretes nas 

expedicións a novos territorios nos Estados Unidos. 

- Información sobre os exploradores: Fernando de Magallaes, Sir Walter Raleigh, Robert Peary e 

Matthew Henson. 

- Historia da aviación. 

 

 Valores éticos: 

- Respecto polos animais e o seu hábitat. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para reservar un billete de avión. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O Past Simple e o seu contraste co Past Continuous. 

- Verbos con preposición: arrive at e arrive in. 

- Phrasal verbs: set e run. 

- Os sufixos -ful, -ed e -able para formar adxectivos. 

- Uso das comiñas para citar as palabras exactas de alguén. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Tecnoloxía: 

- Blogs. 
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UNIDADE 2: Achievements 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado cos logros dunha persoa e as actividades. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web dun club de siareiros dun grupo 

musical e un texto sobre a orixe dos Scouts. 

 Utilizar correctamente o Present Perfect Simple. 

 Contrastar o uso do Present Perfect Simple co do Past Simple. 

 Contrastar o uso de used to co do Past Simple. 

 Escoitar e comprender unha presentación dun traballo na clase e unha entrevista de traballo. 

 Falar sobre personaxes famosos, experiencias no pasado e os seus intereses. 

 Escribir un artigo sobre un acontecemento, prestando atención ao uso de adxectivos e 

adverbios de modo, e ao grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

 Pronunciar correctamente a terminación -ed dos verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ e as 

palabras que conteñen letras mudas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado cos logros persoais. 

 Comprensión oral e escrita dos logros persoais mediante a lectura e audición dun texto 

escrito. 

 Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral e escrita dunha conversa entre un profesor e un alumno. 

 Comprensión oral e escrita dunha presentación que fai un alumno na clase.  

 

Grammar 

 Expresión de accións que comezan no pasado e teñen unha continuidade no presente: o 

Present Perfect Simple. Uso e formación da afirmativa, da negativa e da interrogativa.  

 Expresión de hábitos no pasado: used to. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 English in Use: for e since. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral para falar de persoas famosas co emprego da gramática e do vocabulario 

vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dos logros persoais dunha persoa 

 famosa utilizando as expresións dadas. 

 Getting information: fórmulas lingüísticas para adquirir información sobre algo. 

  

 Reading 

 Comprensión oral e escrita dunha páxina web de siareiros dun grupo musical. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do texto.  

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre as primeiras estrelas virtuais no Xapón. 
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Grammar 

 Expresión de experiencias no pasado: o Present Perfect Simple e o Past Simple. Uso e 

formación da afirmativa.   

 Expresión de rutinas no pasado: used to. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas. 

 English in Use: as expresións de tempo so far e over the years. 

 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas sobre experiencias pasadas co emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para facer e contestar preguntas utilizando as expresións 

aprendidas. 

 Showing surprise: uso de expresións utilizadas para mostrar sorpresa ante unha información. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Expresións relacionadas con diferentes tipos de actividades. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes actividades nun campamento educativo de verán. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: breve explicación e exercicio sobre as collocations cos verbos go, do e make. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista de traballo. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta das letras mudas e dos verbos coa terminación -ed. 

 English in Use: breve explicación sobre a pronuncia correcta da terminación -ed  tra os sons 

/d/ e /t/. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar dos intereses persoais. 

 English in Use: breve explicación sobre algúns adxectivos e as preposicións que os 

acompañan. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre os intereses persoais de cada un/ha 

utilizando as expresións dadas. 

 Presentación oral na clase dos intereses do compañeiro/a. 

 Comparing: fórmulas lingüísticas para comparar intereses. 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun artigo xornalístico. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un evento nun artigo xornalístico: os 

adxectivos e adverbios de modo, e o grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

 Preparación antes de escribir un artigo xornalístico practicando a estrutura e a linguaxe típicas 

mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo xornalístico para describir un evento seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 
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Everyday English: Tell me about yourself. A questionnaire. 

 Comprensión oral e escrita dunha entrevista. 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas entre un/ha entrevistador/a e un/ha 

entrevistado/a. 

 Práctica oral de entrevistas empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar diálogos sobre as situacións dadas utilizando 

as expresións vistas. 

 Word Power: a familia de palabras interview, interviewer e interviewee. 

 

 

Extra reading: THE SCOUTS 

 Comprensión oral e escrita dun artigo sobre os Scouts co fin de contestar preguntas. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 

se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os Scouts e o aventureiro Scout Bear 

Grylls. 

 TASK: Escribir un parágrafo sobre os Scouts no país propio. 

 

Culture  

 Lectura sobre as actividades que fixeron tres adolescentes británicos durante o verán.  

 Comprensión oral e escrita das actividades descritas nos textos para realizar varios exercicios. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 

de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22, 26 e 32; Putting Language Builder, WB, páxs. 8-9: vocabulario 

relacionado cos logros dunha persoa e actividades. Word Power, SB, páx. 26: collocations cos verbos 

go, do e make. 

- Listening, SB, páxs. 22, 26 e 27; Listening, WB, páx. 19, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

presentación dun traballo na clase, unha entrevista de traballo para ser monitora dun campamento, un 

anuncio sobre un espectáculo organizado polos Scouts e unha conversa sobre unha persoa 

interesante. 

- Grammar, SB, páxs. 23, 25 e 32;. English in Use, SB, páx. 23: uso de for, since, so far e over the 

years co Present Perfect Simple. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Focus on Functional Language, SB, páx. 27; Everyday English, 

SB, páx. 30-31: uso da lingua inglesa para falar de personaxes famosos, experiencias pasadas e 

intereses e para simular conversas entre un/ha profesor/a e un/ha estudante e entre un monitor/a dun 

campamento e un campista/a. English in Use, SB, páxs. 23, 25 e 27: uso de expresións para pedir ao 

interlocutor/a máis información sobre o tema do que se está a falar, mostrar sorpresa durante a 

conversa, facer comparacións coa persoa coa que se está a falar, así como adxectivos con 

preposición. Word Power, páx. 30: palabras que pertencen á mesma familia: interview, interviewer 

e interviewee. 

- Reading, SB, páx. 24; CLIL, SB, páxs. 29; Extra reading, SB, páxs. 131; Reading, WB, páx. 19, 

exs. 1-2: comprensión escrita dunha páxina web do club de fans dun grupo musical xaponés, un texto 

sobre a orixe do movemento Scout, tres textos sobre as actividades que realizan uns adolescentes 

británicos durante o verán e outro texto sobre a organización benéfica Songs of Love. 

- Pronunciation, SB, páx. 27; English in Use, páx. 27: pronuncia das palabras que conteñen letras 

mudas e da terminación -ed dos verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 
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- Writing, SB, páx. 28; Extra reading, SB, páxs. 131, TASK; Writing, WB, páxs. 19 e 115 (Writing 

Plan): expresión escrita dun artigo sobre un acontecemento, outro sobre un acontecemento que tivera 

lugar no colexio e un texto sobre algunha actividade de verán que lles gustaría facer.  

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 24: actitude crítica ante a información sobre unha cantante virtual que forma 

parte dun grupo xaponés. 

- Culture culture, SB, páxs. 29: valoración da importancia da práctica de actividades físicas, 

coñecemento do espazo e do Sistema Solar. 

 
Competencia dixital: 
- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 2. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no 

teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 

2 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 2. 

- Everything English Video. Reproducción do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation 

correspondentes á unidade (páxs. 22-23 e 128), Language Builder (páxs. 8-9) situadas no Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

-Vocabulary, Listening, SB, páx. 22; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Speaking, SB, páx. 23: valoración 

do traballo realizado por algúns personaxes famosos que lles levou a ter grande éxito nas súas 

carreiras profesionais. 

- Everyday English, SB, páx. 30-31: aprendizaxe e práctica das fórmulas para realizar entrevistas. 

- Culture , SB, páxs. 29: respecto polas actividades que realizan as persoas no seu tempo libre. 

- Reading, WB, páx. 19: información sobre a organización benéfica Songs of Love. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Everyday English, SB, páx. 30-31: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 22; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Reading, SB, páx. 24; CLIL, SB, páxs. 28; 

Extra reading, SB, páxs. 131: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se 

presentan. 

- Writing, SB, páx. 28 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páxs. 131 TASK; 

Writing, WB, páxs. 21 e 115 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo 

escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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 Conciencia e expresións culturais: 

- Extra reading, SB, páxs. 131: interese por coñecer a orixe do movemento Scout. 

- Did You Know?, SB, páxs. 24 e 131: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

 Bioloxía e Xeoloxía: 

- Aproveitamento dos espazos naturais para realizar distintas actividades. 

 

 Xeografía e Historia: 

- Orixe do movemento Scout. 

 

 Valores éticos: 

- Reflexión sobre a achega que cada persoa pode facer para axudar aos demais. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para facer entrevistas. 

 Lingua e Literatura: 

- O Present Perfect Simple e o seu contraste co Past Simple. 

-Used to para expresar rutinas no pasado 

- Uso de for e since para indicar a duración dunha acción. 

- Uso de expresións temporais so far e over the years co Present Perfect Simple. 

- Collocations cos verbos go, do e make. 

- Adxectivos con preposición. 

- Adxectivos e adverbios de modo, e o grao superlativo en adxectivos e adverbios. 
- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 Tecnoloxía: 

- Artistas creados de forma virtual mediante holografías.  



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       105 

UNIDADE 3: Holiday Time 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas viaxes e cos seus preparativos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre as festas peculiares que se celebran 

noutros países e un texto sobre os labores de conservación no monte Kenya. 

 Utilizar os tempos de futuro correctamente. 

 Escoitar e comprender unha conversa telefónica sobre os preparativos para unha viaxe e outra 

conversa sobre os plans para as vacacións. 

 Falar sobre que levar de equipaxe a unha viaxe. 

 Expresar plans futuros. 

 Falar sobre plans para viaxar. 

 Escribir un correo electrónico a un/ha amigo/a que vai visitalo para contarlle os seus plans, 

prestando atención ao uso de puntuación informal. 

 Pronunciar correctamente a terminación en consoante das palabras e producir o ritmo e a 

entoación correcta. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 A equipaxe para unha viaxe. 

 Identificación de diferentes preparativos para as viaxes. 

 Comprensión e expresión oral e escrita dos diferentes preparativos para as viaxes. 

 Elaboración dunha lista de roupa e accesorios de moda. 

 

Grammar 

 Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións con will. 

Uso e formación. 

 Future Continuous.  

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa telefónica sobre plans de viaxe. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa sobre os plans da 

viaxe que se escoitou anteriormente. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral de conversas sobre a elección dos utensilios para viaxar co emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar da viaxe ideal do alumno/a e dos cinco 

utensilios imprescindíbeis para esa viaxe utilizando as expresións dadas. 

 Disagreeing: fórmulas lingüísticas frecuentes para expresar que non se está de acordo co 

que di outra persoa. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista de viaxes para realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 English in Use: nomes de comidas de orixe animal. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
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Grammar 

 Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións espontáneas e predicións con 

will. Uso e formación. 

 Future Continuous.  

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 English in Use: o Present Continuous con valor de futuro. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral para falar do futuro co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para expresar accións futuras dependendo das situacións 

dadas utilizando as expresións aprendidas. 

 Showing approval: expresións para mostrar aprobación. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 As viaxes. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes expresións relacionadas coas viaxes. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: collocations co verbo take. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre plans de viaxe. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre uns plans de viaxe. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre Yorkshire.  

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta de consoantes finais. 

 A entoación e o ritmo das oracións. 

 English in Use: pronuncia dun trabalinguas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de plans de viaxe. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para planear a viaxe ideal utilizando as expresións 

aprendidas e apoiándose nas imaxes dos pósters que aparecen no exercicio. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico que fala 

sobre plans de viaxe. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir plans de viaxe (be going to) e facer 

predicións futuras (will), e uso da puntuación típica da linguaxe informal (raias, puntos 

suspensivos, parénteses e signos de exclamación). 

 Preparación antes de escribir un correo electrónico descritivo sobre plans de viaxe 

practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico para describir plans de viaxe seguindo os 

pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 
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Everyday English: Getting Information. Travel updates.  

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas en que se fala de plans de viaxe. 

 Práctica oral de conversas relacionadas cos plans de viaxe empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

 English in Use: asking for more information. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas sobre plans de viaxe coas 

expresións vistas e coa información que se dá. 

 

 

Extra reading: Cleaning up Mount Kenya 
 

 Comprensión dun texto sobre os labores de conservación no monte Kenya. 

 Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os nomes dalgunhas sendas dos Andes 

peruanos. 

 TASK: Elaborar un póster sobre algún labor de conservación levada a cabo na túa cidade. 

 

CLIL Geography: Unusual Journeys 

 Lectura de textos que falan sobre diferentes tipos de viaxes extraordinarias. 

 Compresión oral e escrita de varios textos escritos sobre viaxes extraordinarias.  

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: escribir un parágrafo sobre unha viaxe que fixeran ou que lles gustaría facer. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 

de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 34, 38 e 44;; Language Builder, WB, páxs. 10-11: uso de vocabulario 

relacionado coas viaxes e os seus preparativos. Word Power, SB, páx. 38: collocations co verbo take. 

- Listening, SB, páxs. 35 e 38; CLIL, SB, páx. 41; Listening, WB, páx. 27, exs. 3-4: comprensión oral 

dunha conversa telefónica en que dous amigos falan sobre os preparativos para unha viaxe, unha 

conversa sobre os plans para as vacacións, outra en que dous amigos falan sobre o proxecto de 

xeografía dun deles e outra sobre unha viaxe a Londres. 

- Grammar, SB, páxs. 35, 37 e 44; Future tenses. English in Use, SB, páxs. 35 : o Present 

Continuous con valor de futuro. 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 42-43: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para falar sobre que levar na equipaxe para unha viaxe, plans para o 

futuro e plans para unha viaxe, e contratar unha excursión. English in Use, SB, páxs. 35 e 37: uso de 

frases para expresar desacordo con algo concreto que di outra persoa e mostrar que algo lles parece 

aceptábel.  

- Reading, SB, páxs. 36-37; CLIL, SB, páxs. 41; Extra reading, SB, páxs. 132; Reading, WB, páx. 

27, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo sobre as festas peculiares que se celebran noutros países, 

un texto sobre as tarefas de conservación do monte Kenya, varios textos sobre viaxes pouco 

convencionais e sobre a autora británica Agatha Christie e un artigo en que varios adolescentes 

contan as actividades que realizaron durante as súas vacacións e fan algunhas recomendacións. 

English in Use, páx. 36: diferenza entre o nome do animal e o nome que recibe a carne procedente 

deste.  

- Pronunciation, SB, páx. 39: pronuncia da terminación en consoante das palabras e produción do 

ritmo e a entoación correcta. English in Use, páx. 39: pronuncia dun trabalinguas. 
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- Writing, SB, páx. 40; Extra reading, SB, páx. 132 TASK; Writing, WB, páxs. 29 e 115 (Writing 

Plan): expresión escrita dun correo electrónico a un amigo/a que vai visitalo para contarlle os seus 

plans e outro para contarlle os seus plans para facer unha viaxe a Brístol (Inglaterra), e un texto sobre 

unha viaxe que fixeran ou que lles gustaría facer. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Grammar, SB, páx. 35, exs. 5 e 7: información sobre diversas cidades e países do mundo; 

información sobre lugares para ver no Perú. 

- Reading, SB, páx. 37; CLIL, SB, páx. 41: localización de países nun mapa. 

- Extra reading, SB, páxs. 132: respecto polo medio natural. 

- CLIL, SB, páxs. 41: información sobre viaxes no antigo Orient Express, viaxes inspiradas nas rutas 

dos exploradores que chegaron á Antártida, ás Cataratas Vitoria, etc., rutas en caravana de camelos 

polo deserto do Sáhara e o turismo espacial. 

 

 Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 3. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas no teléfono 

móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 

3. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 3 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation 

correspondentes á unidade (páxs. 30-31 e 128), Language Builder (páxs. 14-15) situadas no 

Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

-Listening, SB, páxs. 35 e 38; Speaking, SB, páxs. 37 e 39: tolerancia e respecto polas intencións e 

plans dos demais. 

- English in Use, SB, páxs. 35 e 37: aprendizaxe e práctica de frases para expresar desacordo con 

algo concreto que di outra persoa e mostrar que algo lles parece aceptábel. 

- Reading, SB, páxs. 36-37: respecto por actividades propias doutras culturas ou que poidan resultar 

inusitadas. 

- Everyday English, SB, páx. 42-43: aprendizaxe e práctica das fórmulas para contratar unha 

excursión. 

- Extra reading, SB, páxs. 132: consideración da axuda a coidar do medio natural como unha 

experiencia gratificante. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 42-43: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 35; Reading, SB, páxs. 36-37; CLIL, SB, páxs. 41; Extra reading, SB, páxs. 

132: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Writing, SB, páx. 40 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páx. 132, TASK; 

Writing, WB, páxs. 29  115 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo 

escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia y expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 35, exs. 5 e 7: información sobre diversas cidades e países do mundo; 

información sobre lugares para ver no Perú. 

- Reading, SB, páx. 36: información sobre as festas peculiares que se celebran en países como 

Tailandia, Francia e Estados Unidos. 

- Did You Know?, SB, páxs. 38 e 132: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Listening, SB, páx. 38: información sobre York (Inglaterra). 

- Everyday English, SB, páx.42-43: ofertas de excursións para visitar unha cidade que ofrecen 

algunhas empresas. 

- CLIL, SB, páxs. 41: información sobre destinos pouco convencionais para viaxar; información 

sobre a autora británica Agatha Christie. 

 

 

d) elementos transversais 

 

 Bioloxía e Xeoloxía: 

- O medio natural. 

 

 Xeografía e Historia: 

- Destinos turísticos de interese: Perú, Bután e a Antártida. 

- Localización de Tailandia, Francia, Estados Unidos e Kenya nun mapa. 

- Viaxes a lugares pouco convencionais. 

 

 Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 

- Respecto polas tradicións e polos costumes doutras culturas. 

- Respecto cara aos estilos de vida doutras persoas e cara a outras formas de viaxar. 

- Respecto cara aos espazos naturais para evitar a súa deterioración. 

- O voluntariado; axudar aos demais visto coma unha experiencia gratificante. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para contratar unha excursión. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O futuro con will. 

- A forma be going to. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- O Present Simple para falar dun horario fixo. 

- Collocations co verbo take. 

- Phrasal verbs coa preposición up. 

- Uso dunha puntuación informal á hora de redactar un correo electrónico informal. 

- Información sobre Agatha Christie. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 Tecnoloxía: 

- O correo electrónico.  
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UNIDADE 4: Home and Away 
 

a) Obxectivos  
 

 Aprender vocabulario relacionado con lugares da cidade e elementos urbanos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web en que dous estudantes de 

intercambio narran as súas experiencias no estranxeiro e un texto sobre a Ponte da Baía de 

Sidney. 

 Contrastar o uso das frases condicionais: First, Second and Third Conditional. 

 Escoitar e comprender varias conversas telefónicas e unha conversa onde se dan indicacións 

para chegar a un lugar. 

 Falar sobre lugares da cidade. 

 Preguntar por lugares da cidade. 

 Dar indicacións para chegar a un lugar. 

 Escribir a descrición dun lugar, prestando atención ao uso de palabras e expresións para 

incluír exemplos. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, como en “turn”, “corner” e “theatre” e 

pronunciar correctamente os cognates.  

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Lugares da cidade e os elementos urbanos. 

 Comprensión oral de conversas telefónicas. 

 Word Power: nomes compostos. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa telefónica relacionada cos lugares da cidade. 

 

Grammar 

 Frases condicionais formación e uso. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral.  

 Práctica oral do vocabulario relacionado coas cidades e cos elementos urbanos mediante o 

emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir os distintos sitios da cidade e adiviñar de 

cal se trata. 

 

Reading 

 Familiarizarse con cidades do estranxeiro a través da información que se dá nunha páxina 

web. 

 Lectura dun texto para obter información e relacionar entre si os datos que se piden. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Word Power: recoñecemento de cognates e false friends no texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 
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actividades. 

 Comprensión oral sobre cidades e os seus elementos urbanos.  

 English in Use: Expresións de apoio fronte a unha situación irreal. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral para falar das cidades e dos elementos urbanos utilizando a gramática e o 

vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dos distintos elementos urbanos utilizando as 

expresións aprendidas. 

 Responding: uso de expresións lingüísticas para expresar respostas. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Adxectivos para describir os lugares da cidade. 

 Comprensión e expresión oral dos lugares da cidade. 

 Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

 Did You Know?: breve explicación sobre o uso de palabras diferentes nos distintos países 

para designar unha mesma cousa. 

 

Listening 

 Comprensión oral e escrita dunha conversa en que se pregunta por un enderezo. 

 Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversa. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta de sons de especial dificultade, como os que se dan en “turn”, “corner” 

e “theatre”. 

 Uso correcto do acento nas palabras. 

 English in Use: breve explicación sobre que son os cognates.  

 

Focus on Functional Language 

 Uso da linguaxe utilizada para indicar enderezos. 

 

Speaking 

 Práctica oral para indicar enderezos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para indicar enderezos utilizando as expresións dadas. 

 Clarifying: expresións para preguntar por enderezos e responder. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dun lugar. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un lugar: there is, there are, 

cuantificadores e determinantes. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de dar exemplos: palabras e expresións como 

like, for example e such as. 

 Preparación antes de escribir un texto descritivo practicando a estrutura e a linguaxe 

típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Getting directions. Finding your own way. 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas para indicar enderezos. 

 Comprensión oral e escrita sobre como chegar a un sitio empregando a linguaxe vista 
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anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar as preguntas e respostas sobre como chegar a 

un sitio utilizando as expresións dadas. 

 Word Power: diferenza entre os distintos significados das palabras “right”, “left” e “second” 

dependendo do contexto.  

 

 

Extra reading: Australia's Most Famous Bridge 

 Comprensión escrita sobre unha conversa entre un/ha guía turístico/a e un/ha turista. 

 Comprensión dun texto escrito sobre a Ponte da Baía de Sidney. 

 Realización de varios exercicios para  demostrar que se comprenderon os contidos. 

 Expresión oral dos distintos monumentos emblemáticos do país do alumno/a. 

 TASK: escribir un texto sobre a historia e as características dun monumento emblemático 

coñecido da zona en que o estudante vive dando todos os datos que se piden. 

 

 

Culture  

 Comprensión oral e escrita dun texto escrito sobre distintos monumentos emblemáticos do 

mundo.  

 Realización dun cuestionario para demostrar a comprensión oral e escrita do texto. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

 

- Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Language Builder, WB, páxs. 12-13: vocabulario relacionado 

con lugares da cidade e elementos urbanos. Word Power, SB, páxs. 50: nomes compostos.  

- Listening, SB, páxs. 50 e 54; Culture, SB, páx. 57; Listening, WB, páx. 35, exs. 3-4: comprensión 

oral de dúas conversas telefónicas en que uns amigos falan dos seus plans, unha conversa en que se 

dan indicacións para chegar a un lugar, outra en que un/a turista e un/ha guía falan sobre a Ponte da 

Baía de Sidney e un programa unha emisora de radio escolar en que uns estudantes falan dos seus 

barrios. 

- Grammar, SB, páxs. 51, 53 e 60: as frases condicionais en inglés. English in Use, SB, páxs. 51: 

time clauses in present simple to Express future time. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58-59: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para falar de lugares da súa cidade e preguntar por eles, dar indicacións 

para chegar a un sitio coa axuda dun plano dunha cidade e para orientarse nun centro comercial. 

English in Use, SB, páxs. 53 e 55: recomendar un lugar e falar sobre situacións irreais. Word Power, 

páx. 58: expresións coa palabra “right”. 

- Reading, SB, páxs. 25-53; Culture, SB, páxs. 57; Extra reading, SB, páxs. 133; Reading, WB, páx. 

35, exs. 1-2: comprensión escrita dunha páxina web en que varios estudantes de intercambio contan 

as súas experiencias no estranxeiro, un texto sobre a Ponte da Baía de Sidney, tres textos sobre 

edificios singulares en Tailandia, Estados Unidos e Alemaña e un texto sobre Central Park en Nova 

York. Word Power, SB, páx. 52: identificar cognates e false friends. 

- Pronunciation, SB, páx. 55: pronuncia de sons de especial dificultade, como en “turn”, “corner” e 

“theatre” e os cognates. English in Use, páx. 55: os cognates. 

- Writing, SB, páx. 56;  Exra reading, SB, páx. 133 TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 116 (Writing 

Plan): expresión escrita dun texto sobre a súa cidade ou vila favorita, un texto breve sobre un lugar 
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ou monumento famoso na súa cidade ou vila, e unha descrición dun museo ou parque que visitaran 

utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

1. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páxs. 50 e 54: lugares da cidade; elementos da cidade. 

- Listening, SB, páx. 54; Speaking, SB, páx. 55, Everyday English, SB, páx. 58-59: dar indicacións 

para chegar a un lugar. 

- Focus on Functional Language, SB, páx. 55: capacidade de orientación para entender un plano e 

dar indicacións para chegar a un lugar. 

- Culture, SB, páxs. 57: interese por coñecer edificios que destacan polo seu deseño innovador 

noutros países. 

 

- Competencia dixital: 

- IS Interactive Student www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 4. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no 

teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 

4. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 4. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión e expresión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation 

correspondentes á unidade (páxs. 38-29 e 128), Language Builder (páxs. 12-13) situadas no 

Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páx. 50: tolerancia e respecto polas recomendacións dos demais. 

- English in Use, SB, páxs. 53 e 55: aprendizaxe e práctica de fórmulas para contestar preguntas 

nunha conversa e para pedir aclaracións ou confirmar que se entendeu o que a outra persoa dixo. 

- Everyday English, SB, páx. 58-59: aprendizaxe e práctica das fórmulas para dar indicacións para 

orientarse nun centro comercial. 

-Listening, WB, páx. 35: interese por coñecer os lugares onde viven outras persoas. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58-59: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 51 e 53; Reading, SB, páxs. 52-53; Culture, SB, páxs. 57; Extra reading, SB, 

páxs. 133: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 56 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páx. 133, TASK; 

Writing, WB, páxs. 29 e 116 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo 

escrito. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

.Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 51, ex. 10: interese por coñecer información sobre Grecia. 

- Reading, SB, páx. 52; Grammar, SB, páx. 53, ex. 8 : interese por coñecer a experiencia de varios 

estudantes de intercambio noutros países: Irlanda, Francia e Grecia. 

- Reading, SB, páx. 53, ex. 5: localización de países nun mapa. 

- Did You Know?, SB, páxs. 54: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Culture, SB, páxs. 57: interese por coñecer edificios que destacan polo seu deseño innovador e 

algúns dos lugares e monumentos máis famosos do mundo. 

-Reading, WB, páx. 35: información sobre Central Park en Nova York. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 
 

 Xeografía e Historia: 

- Hong Kong (China). 

- Os países e a súa localización no mapa (Inglaterra, Francia, Alemaña e Irlanda). 

- Os planos: como lelos e dar indicacións. 

- Lugares de interese turístico: a illa grega de Hidra, Roma e Nova Orleáns. 

- A Ponte da Baía de Sidney. 

- Curiosidade por coñecer edificios singulares como a sede do Banco de Asia en Bangkok 

(Tailandia), o aparcamento da biblioteca pública da cidade de Kansas (EE. UU.) e o Museo BMW en 

Múnic (Alemaña). 

- Lugares e monumentos famosos no mundo: o Taj Mahal, a Praza Vermella de Moscova, o Palacio 

de Buckingham, o Coliseo, a Ponte Golden Gate e Central Park. 

 

 Valores éticos: 

- Respecto cara aos costumes propios e distintos estilos de vida doutros países. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para dar indicacións para chegar a un sitio. 

 

 Lingua e Literatura: 

-First, Second and Third conditional. 

- Os nomes compostos. 

- Uso de palabras e expresións para dar exemplos. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 Tecnoloxía: 

- Blogs. 
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UNIDADE 5: A Plate of Food 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coa comida e coa carta dun restaurante. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre os hábitos alimentarios dos británicos e 

dos franceses, e un texto con consellos para levar unha vida sa. 

 Utilizar correctamente os pronomes relativos e ser quen de formar Defining reactive clauses. 

 Escoitar de maneira comprensiva unha conversa sobre a cea que se serviu nunha festa e outra 

sobre a carta dun restaurante. 

 Comparar comidas. 

 Presentar unha queixa nun restaurante. 

 Expresar gustos e preferencias. 

 Escribir unha crítica dun restaurante, prestando atención á orde dos adxectivos na oración. 

 Identificar e producir o son /f/ en palabras como “enough” e recoñecer as palabras que van 

acentuadas nas oracións. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Adxectivos para describir comida. 

 Identificación de diferentes adxectivos para describir comida a través de varias fotografías. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir comida. 

 Localización nun mapa dos tres países que aparecen nos textos escritos. 

 English in Use: uso de a little, very, really, so e completely como intensificadores de 

adxectivos. 

 

Grammar 

 Uso dos pronomes de relativo. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral de conversas en que se compara unha comida con outra co emprego da gramática 

e o vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar comidas utilizando as expresións dadas. 

 Speculating: fórmulas lingüísticas para facer especulacións. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista sobre os hábitos alimentarios dos británicos e dos franceses 

para realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre as especias alimentarias. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 English in Use: comparacións con much e one of. 

 

 

 

Grammar 

 Defining reactives clauses: formación e uso. 
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 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 

Listening 

 Comprensión oral da descrición dunha cea. 

 Realización de exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral para presentar queixas co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para simular unha situación en que un cliente/a presenta 

unha queixa a un camareiro/a utilizando as expresións aprendidas. 

 Responding to complaints: uso de expresións para responder ás queixas que pon outra 

persoa. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Cartas de restaurantes. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes tipos de cartas de restaurantes. 

 Word Power: terminación en -ed dalgúns adxectivos e a súa variación dependendo da variante 

do idioma, como roast/roasted. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa entre tres amigos sobre un restaurante e a súa carta. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre as conversas. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta do son /f/. 

 Entoación correcta das oracións tendo en conta en que palabra recae o acento. 

 English in Use: entoación de Questions tags.   

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para decidir que elixir da carta dun restaurante. 

 English in Use: expresións para expresar os gustos (I love, I'm mad about, I'm keen on, I 

don't especially like e I can't stand). 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para discutir preferencias utilizando as expresións 

aprendidas. 

 Facer unha carta dun restaurante utilizando o vocabulario aprendido. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dunha crítica dun restaurante. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de facer unha crítica dun restaurante: adxectivos. 

Orde dos adxectivos. 

 Preparación antes de escribir unha crítica dun restaurante practicando a estrutura e a linguaxe 

típicos mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha crítica dun restaurante seguindo os pasos facilitados no 

apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Ordering food. Instructions 
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 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas nun restaurante entre camareiro/a e 

cliente/a. 

 Práctica oral de conversas típicas nun restaurante empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas típicas dun restaurante utilizando as 

expresións vistas e a información que se dá. 

 Compresión escrita das instrucións de diversos dispositivos. 

 Práctica oral de conversas típicas con atención ao cliente fronte ás dificultades que presenta 

usar un dispositivo. 

 

 

Health: What's on Your Plate? 

 Comprensión dun texto escrito sobre a recomendación dietética de Michelle Obama “My 

Plate”. 

 Realización de varios exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

 

Extra reading 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre comidas que se preparan en varias celebracións. 

 Did you know?: datos curiosos sobre a pancake race que se celebra en Liberal (Kansas). 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: escribir sobre unha festa ou celebración do país en que viven, e describir que tipo de 

comida se come e os costumes. 

 

Language Summary 

 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 

de toda a unidade. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 62, 66 e 72; Language Builder, WB, páxs. 14-15: adxectivos para 

describir comida e vocabulario relacionado coa carta dun restaurante; English in Use, páx. 62: 

uso dos adverbios a little, very, really, so e completely para matizar o significado dos 

adxectivos dando unha idea de maior ou menor intensidade; Word Power, SB, páx. 66: 

adxectivos terminados en -ed.  

- Listening, SB, páxs. 65 e 66; Health, SB, páx. 69; Listening, WB, páx. 43, exs. 3-4: 

comprensión oral dunha conversa en que uns amigos falan da cea que se serviu nunha festa, 

outra conversa en que uns amigos falan do que van pedir nun restaurante e outra en que dúas 

amigas falan sobre distintas sobremesas e unha conversa sobre o que implica ser vexetariano.  

- Grammar, SB, páxs. 63 ,65 e 72. 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 70-71: participación en 

conversas e simulacións con compañeiro/a para comparar comidas, presentar una queixa nun 

restaurante, expresar gustos e preferencias e pedir nun restaurante. Explicar o funcionamento 

dun dispositivo. English in Use, SB, páxs. 63 e 67: expresións para facer especulacións sobre 

aquilo do que non se está certo/a, responder a queixas e fórmulas para expresar gustos e 

preferencias.  

- Reading, SB, páx. 64; Health, SB, páxs. 69; Extra reading, SB, páxs. 134; Reading, WB, 

páx. 43, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo sobre os hábitos alimentarios dos ingleses e 

dos franceses, un texto sobre os beneficios de levar unha vida sa, varios textos sobre algunhas 

festividades moi populares nos Estados Unidos, Inglaterra e Escocia e outro texto sobre a 

orixe da crema de cacahuete.  

- Pronunciation, SB, páx. 67: pronuncia do son /f/, como en “enough” e identificación das 

palabras que van acentuadas nas oracións. English in Use, páx. 67: entoación de Question 

tags.  



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       118 

- Writing, SB, páx. 68; Extra reading, SB, páx. 134, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 117 

(Writing Plan): expresión escrita de dúas críticas de restaurantes e un texto sobre algunha 

festividade que sexa popular no seu país utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 62, ex. 2: localización de países nun mapa. 

- Health, SB, páxs. 69: interese por ampliar os seus coñecementos sobre nutrición. 

Importancia de combinar unha dieta equilibrada e práctica de exercicio para loitar contra a 

obesidade. 

 

 Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 5. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no 

teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á 

unidade 5. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 5. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-

Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 46-47 e 129), Language Builder (páxs. 10-11) 

situadas no Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 64; Extra reading, SB, páxs. 134: respecto polos hábitos alimentarios dos 

demais. 

- English in Use, SB, páxs. 63, 65 e 67: aprendizaxe e práctica de expresións para facer 

especulacións sobre aquilo do que non se está certo/a, responder a queixas e expresar gustos e 

preferencias. 

- Everyday English, SB, páx. 70-71: aprendizaxe e práctica das fórmulas para pedir nun 

restaurante. Aprendizaxe das fórmulas empregadas para describir o uso dun dispositivo. 

- Extra reading, SB, páx. 134: interese por coñecer algúns mitos sobre a alimentación. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante 

as interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 67 e 55; Everyday English, SB, páx. 70-71: uso da creatividade 

persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 63; Reading, SB, páx. 64; Health, SB, páxs. 69; Extra reading, SB, 

páxs. 134: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 68 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading SB, páx. 134, 

TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para 

presentar un traballo escrito. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, páx. 62; Extra reading, SB, páxs. 134: interese por coñecer datos relacionados 

coa gastronomía doutros países. 

- Grammar, SB, páx. 63, exs. 5 e 7; Reading, WB, páx. 43, exs. 1-2: datos interesantes sobre 

distintos alimentos; os usos das especias ao longo da historia; a orixe dalgúns alimentos de 

uso común. 

- Did You Know?, SB, páxs. 64 e 134: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Extra reading, SB, páxs. 134: interese por coñecer os costumes e os pratos típicos dalgunhas 

das festividades máis populares de Estados Unidos, Inglaterra e Escocia. 

 

 d) Temas interdisciplinarios 

 

 Xeografía e Historia: 

- Os países e a súa localización no mapa (Etiopía, Francia e Escocia). 

- País de orixe dalgúns alimentos de uso cotián. 

 

 Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

- Respecto cara ás preferencias alimentarias doutras persoas. 

- Respecto cara ás tradicións doutros países. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir comida nun restaurante. 

 

 Educación física: 

- Importancia do exercicio físico. 

 

 Lingua e Literatura: 

-Os pronomes de relativo 

-Defining reactive clauses 

- Adxectivos coa terminación -ed. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 
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UNIDADE 6: Being a Friend  
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas relacións persoais e a personalidade. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o mito grego de Damón e Pitias e outro 

sobre a amizade que xurdiu entre unha inmigrante chinesa e unha rapaza estadounidense.  

 Utilizar correctamente os verbos modais. 

 Escoitar e comprender unha conversa entre dous amigos sobre os seus problemas e un 

programa de radio. 

 Pedir e dar consellos. 

 Comparar habilidades. 

 Escribir unha carta para pedir e dar consello sobre un problema, incluíndo feitos e opinións. 

 Identificar e reproducir o son /h/, como en “hurt”. Pronunciar correctamente as palabras que 

conteñan a letra “h” muda, como en “hour” e as formas contraídas can't, shouldn't, mustn't 

e couldn't. 

 Recoñecer as palabras que van acentuadas nas oracións. 

 

b) Contidos didácticos  

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

 Realizar un cuestionario e identificar diferentes verbos e expresións utilizados para describir os 

aspectos relacionados coas relacións persoais. 

 Comprensión e expresión oral do vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

 Word Power: breve explicación sobre que hai phrasal verbs formados por un verbo e dúas 

partículas como fall out with. 

 

Grammar 

 Uso de should para dar e pedir consello, have to e must para falar de obrigas, don't have to para 

expresar a ausencia de obriga e mustn't para prohibicións. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 

Listening 

 Comprensión oral de dúas conversas sobre problemas coas amizades. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coas conversas que se escoitaron 

anteriormente. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para dar consellos sobre relacións interpersoais utilizando as 

expresións dadas. 

 

Reading 

 Lectura do mito grego de Damón e Pitias para realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 English in Use: uso de modais co primeiro condicional. 

 Word Power: uso de reporting verbs como said, ordered, asked e insisted para expresar o que 

outra persoa di. 
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Grammar 

 Can e could para expresar habilidade ou posibilidade no presente e futuro, respectivamente. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 Did You Know?: dito en inglés relacionado cos morcegos. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral para comparar habilidades co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar habilidades utilizando as expresións aprendidas. 

 Responding to comparisons: expresións para compararse con outra persoa.  

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Adxectivos relacionados coa personalidade. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos relacionados coa personalidade. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: uso dos prefixos in-, mi-, un- e dis- para crear palabras co significado oposto. 

 

Listening 

 Comprensión oral dun programa de radio. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o programa de radio. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta do son /h/, o “h” mudo e as contraccións. 

 Acentuación correcta das frases con contraccións. 

 English in Use: acentuación dos modais nunha frase cando se quere facer fincapé en algo. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para expresar aspectos persoais. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre problemas interpersoais utilizando as 

expresións aprendidas. 

 Empathising: expresións para mostrar empatía. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dunha carta para pedir consello. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha carta para pedir consello: o 

Present Simple para presentar o problema, o Present Simple ou o Past Simple para dar exemplos, os 

modais para dar consello, a presentación dos feitos, e as fórmulas lingüísticas para expresar opinións 

como I think, I feel, it seems e in my opinion. 

 Preparación antes de escribir unha carta para pedir consello practicando a estrutura e a 

linguaxe típicos mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha carta para pedir consello seguindo os pasos facilitados no 

apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Saying you are sorry. Apologies.  

 Repaso do vocabulario e expresións típicas para pedir e aceptar desculpas. 

 Práctica oral de conversas en que se piden e se aceptan desculpas. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas para aprender a pedir e aceptar 

desculpas coas expresións vistas e coa información que se dá. 
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 English in use: escribir unha mensaxe de texto pedindo desculpas.   

 

 

CLIL Literature: The All-American Slurp 

 Comprensión oral  e escrita dun texto literario sobre a amizade xurdida entre unha inmigrante 

chinesa e unha rapaza estadounidense.  

 Realización de varios exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

 

Extra reading 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre compañeiros de heroes de historias. 

 Compresión oral e escrita dun texto sobre a elaboración de recordos de amizade no pasado.  

 Demostración de que se entenderon os contidos dos textos contestando varias preguntas. 

 Did you know?: datos curiosos sobre as películas de Batman. 

 TASK: escribir un parágrafo sobre algún heroe/heroína e o/a seu/súa compañeiro/a. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 

de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74, 78 e 84; Language Builder, WB, páxs. 16-17: vocabulario relacionado 

coas relacións persoais e adxectivos de personalidade. Word Power, SB, páxs. 74 e 78: phrasal verbs 

con dúas partículas e os prefixos in-, im-, un- e dis- para formar palabras co significado oposto. 

- Listening, SB, páxs. 75 e 78; CLIL, SB, páx. 81; Listening, WB, páx. 51, exs. 3-4: comprensión oral 

dunha conversa entre dous amigos sobre os problemas dun deles, un programa de radio en que os 

ouvintes chaman para pedir consello, a introdución que fai un profesor/a nunha clase de Historia e 

unha conversa en que dous amigos falan sobre un libro. 

- Grammar, SB, páxs. 75, 77 e 84: dar consellos, expresar obriga, prohibición, habilidade, 

posibilidade en presente e en pasado, pedir e conceder permiso e pedir favores.  

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 82-83: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para pedir e dar consellos a un amigo/a, comparar habilidades e para 

pedir ou aceptar desculpas. English in Use, SB, páxs. 77 e 79: uso de palabras ou expresións para 

contestar aos comentarios do interlocutor/a e mostrar preocupación ou solidariedade cara aos 

problemas doutra persoa. 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páxs. 81; Extra reading, SB, páxs. 135; Reading, WB, páx. 51, 

exs. 1-2: comprensión escrita dun texto sobre a amizade de Damón e Pitias na antiga Grecia, outro 

sobre a amizade que xurdiu entre unha emigrante chinesa e unha rapaza estadounidense, outro sobre 

os compañeiros de aventura de catro famosos heroes literarios e cinematográficos e outro sobre a 

amizade nas redes sociais. English in Use, páx. 76: uso dos verbos modais no primeiro condicional. 

Word Power, páx. 76: verbos que introducen o estilo indirecto. 

- Pronunciation, SB, páx. 79: a pronuncia do son /h/ en “hurt”, das palabras que conteñan a letra “h” 

mudo, coma en “hour”, as formas contraídas can't, shouldn't, mustn't e couldn't e identificación 

das palabras que van acentuadas nas oracións. English in Use, páx. 79: a acentuación dos verbos 

modais nunha oración cando se quere facer fincapé en algo. 

- Writing, SB, páx. 80; Extra reading, SB, páxs. 135, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 118 (Writing 

Plan): expresión escrita dunha carta para pedir e dar consello sobre un problema, un texto sobre outro 

heroe/heroína famoso/a e o/a seu/súa compañeiro/a de aventuras, e unha carta para dar consellos a un 

mozo utilizando as expresións e o vocabulario axeitados. 

 

Competencia dixital: 
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- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 6. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no 

teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 

6. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 6. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation 

correspondentes á unidade (páxs. 54-55 e 129), Language Builder (páxs. 16-17) situadas no 

Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77, ex. 6; CLIL, SB, páxs. 81: reflexión sobre a 

importancia da amizade. 

- Listening, SB, páxs. 75 e 78; Speaking, SB, páxs. 75 e 79: respecto polos problemas dos demais. 

- English in Use, SB, páxs. 77 e 79: aprendizaxe e práctica de palabras ou expresións para contestar 

os comentarios do interlocutor/a e mostrar preocupación ou solidariedade cara aos problemas doutra 

persoa. 

- Everyday English, SB, páx. 82-83: aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir ou aceptar 

desculpas. 

- CLIL, SB, páxs. 81: reflexión sobre o racismo e a discriminación. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante las 

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 82-83: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77; Extra reading, SB, páxs. 135; CLIL, SB, páxs. 81: 

mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 80 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páxs. 135-141, 

TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un 

traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 76: interese por coñecer o mito grego de Damón e Pitias. 

- Grammar, SB, páx. 77, ex. 7: lendas dos morcegos. 

- Did You Know?, SB, páxs. 77 e 135: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Extra reading, SB, páxs. 135: heroes famosos da literatura e do cine e os seus compañeiros de 

aventura. 

 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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d) Temas interdisciplinarios 

 

 

 Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara aos compañeiros/as de 

clase. 

- Reflexión sobre os problemas aos que se enfrontan os adolescentes. 

- Reflexión sobre o racismo e a discriminación. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir ou aceptar desculpas. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Os verbos modais. 

- Phrasal verbs con dúas partículas. 

- Os verbos modais que poidan utilizarse no primeiro condicional. 

- Verbos que introducen o estilo indirecto. 

- Os prefixos in-, im-, un- e dis- para formar palabras co significado oposto. 
- Fórmulas para incluír feitos e opinións no texto. 

- O mito grego de Damón e Pitias. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 
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UNIDADE 7: Fighting Crime 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coa delincuencia e as noticias de sucesos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre o uso das redes sociais por parte da 

policía para identificar persoas que participaron nuns disturbios, e un texto sobre as consecuencias 

legais de descargar material de Internet de forma ilegal. 

 Utilizar correctamente a voz pasiva en presente e en pasado. 

 Escoitar e comprender unha conversa sobre os problemas coa xustiza que ten un rapaz e unha 

entrevista dun policía a unha testemuña dun roubo. 

 Falar sobre sucesos. 

 Explicar o significado de palabras. 

 Denunciar un delito. 

 Escribir un artigo sobre un suceso, prestando atención ao uso das conxuncións finais. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, como en “drank” e en “drunk”. 

 Practicar a entoación das frases interrogativas. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coa delincuencia. 

 Identificación do vocabulario relacionado coa delincuencia. 

 Comprensión e expresión oral de palabras relacionadas coa delincuencia. 

 Word Power: diferencia entre o significado de steal e rob. 

 

Listening  

 Comprensión oral dun diálogo en que un mozo ten problemas coa policía. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados co diálogo que se escoitou anteriormente. 

 

Grammar 

 Estrutura e usos da pasiva. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 English in Use: uso de by nas pasivas. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dun delito utilizando as expresións dadas. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo dun xornal sobre o uso das redes sociais por parte da policía para identificar 

persoas que participaron nuns disturbios para realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 English in Use: datos curiosos sobre como adoitan estar escritos os titulares dos xornais. 

 Did You Know?: breve información sobre as consecuencias de participar en disturbios. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante  as súas definicións. 

 

 

Grammar 

 Uso do Present Simple Passive para falar de accións do presente e do Past Simple Passive para 
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falar de accións pasadas. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral para explicar o significado de varias palabras co emprego da gramática e do 

vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para explicar o significado de varias palabras utilizando as 

expresións aprendidas. 

 Guessing: fórmulas lingüísticas para expresar que se adiviñou algo. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con reportaxes de actos de delincuencia. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes expresións, adxectivos, substantivos e verbos 

relacionados coas reportaxes de actos de delincuencia. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: collocations co verbo lose. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista dun policía a unha testemuña. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a entrevista. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons /æ/ e /ʌ/. 

 Entoación correcta das oracións interrogativas. 

 English in Use: entoación das Yes/No Questions. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de actos de delincuencia. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para facer un informe de policía e describir un delito 

utilizando as expresións aprendidas. 

 Showing uncertainty: fórmulas lingüísticas para expresar que un non está totalmente certo/a de 

algo que pasou. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dunha nova de sucesos nun xornal. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha nova de sucesos para un 

xornal: uso da pasiva para describir accións, e de conectores de propósito como to, in order to e so 

that. 

 Preparación antes de escribir unha nova de sucesos nun xornal mediante a realización de 

varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha nova de sucesos para un xornal seguindo os pasos facilitados 

no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

 

Everyday English: Reporting an Emergency.  First-Aid Instructions 

 Comprensión oral e repaso do vocabulario e expresións típicas das chamadas de emerxencia. 

 Práctica oral das chamadas de emerxencia empregando a linguaxe vista anteriormente. 
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 Interacción oral co compañeiro/a para practicar unha chamada de emerxencia. 

 Comprensión oral, práctica e repaso do vocabulario e expresións típicas de primeiros auxilios. 

 

 

Culture: The Firefightes of New York 

 Comprensión escrita dun texto sobre os bombeiros de Nova York. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 

se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos sobre o Word Trade Center. 

 

Extra reading 

 Comprensión oral e escrita duns textos sobre personaxes lendarios famosos. 

 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos dos textos. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre o bosque de Sherwood. 

 TASK: escribir un parágrafo sobre algún dos personaxes lendarios famosos que aparecen 

no exercicio.  

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 

de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90, 94 e 100; Language Builder, WB, páxs. 18-19: vocabulario relacionado 

coa delincuencia e coas novas de sucesos. Word Power, SB, páxs. 90 e 94: diferenza entre os verbos 

steal e rob e collocations co verbo lose. 

- Listening, SB, páxs. 90 e 94; Culture, SB, páx. 97; Listening, WB, páx. 59, exs. 3-4: comprensión 

oral dunha conversa en que dous amigos falan dos problemas coa xustiza que ten outro amigo, unha 

entrevista dun policía a unha testemuña dun roubo e unha conversa entre dous amigos sobre as 

formas de conseguir música. 

- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e 100: descrición de procesos e accións pasadas utilizando a voz pasiva 

en presente e en pasado. English in Use, SB, páx. 91: uso da preposición by para mencionar quen 

realiza ou realizou a acción na oración pasiva. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para falar sobre algún suceso do que oíran falar, leran o viran na 

televisión; explicar o significado de palabras; denunciar un delito e realizar unha chamada ao servizo 

de emerxencias. English in Use, SB, páxs. 93 e 95: uso de expresións para facer suposicións sobre 

algo e frases para empregar á hora de contar algo que ocorreu pero non se está totalmente certo. 

- Reading, SB, páxs. 92-93; Culture, SB, páxs. 97; Extra reading, SB, páxs. 136; Reading, WB, páx. 

59, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo sobre o uso das redes sociais por parte da policía para 

identificar persoas que participaron nuns disturbios, un texto sobre os bombeiros de Nova York, 

outro sobre a lenda de Robin Hood, e outro sobre a importancia da fotografía forense nas 

investigacións criminais. English in Use, páxs. 92: uso da voz pasiva nos titulares dos xornais e dos 

compostos de some, any e no. 

- Pronunciation, SB, páx. 95: pronuncia de sons de especial dificultade, como en “drank” e en 

“drunk” e pronuncia de frases interrogativas atendendo á entoación. English in Use, páx. 95: a 

entoación correcta dos diferentes tipos de oracións interrogativas. 

- Writing, SB, páx. 96; Extra reading, SB, páxs. 136, TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 119 (Writing 

Plan): expresión escrita dun artigo sobre un suceso real ou imaxinario, un texto sobre un personaxe 

lendario e un artigo sobre un asasinato utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páxs. 92-93: valoración da importancia dos avances tecnolóxicos nas investigacións 

policiais. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 7. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no 

teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 

7. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 7. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation 

correspondentes á unidade (páxs. 62-63 e 129), Language Builder (páxs. 18-19) situadas no 

Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páx. 90; Culture, SB, páxs. 97: reflexión sobre o traballo dos bombeiros. 

- Reading, SB, páxs. 92-93; Grammar, SB, páx. 93, ex. 8; Listening, SB, páx. 94: interese por 

coñecer a estrutura do proceso penal. 

- English in Use, páxs. 93 e 95: aprendizaxe e práctica de expresións para facer suposicións sobre 

algo e frases para empregar á hora de contar algo que ocorreu pero do que non se está totalmente 

certo/a. 

- Everyday English, SB, páx. 98-99: aprendizaxe e práctica de fórmulas para realizar chamadas aos 

servicios de emerxencia. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 98-99: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 91 e 93; Reading, SB, páxs. 92-93; Culture; SB, páxs. 97 Extra reading, SB, 

páxs. 136: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 96 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páxs. 136 TASK; 

Writing, WB, páxs. 61 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo 

escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 91, ex. 8: curiosidade por coñecer a historia de dous príncipes británicos que 

foron encerrados na Torre de Londres e desapareceron. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- Grammar, SB, páx. 93, ex. 6; Extra reading, SB, páxs. 136;: interese por coñecer datos sobre 

algúns personaxes famosos como o fuxitivo Robin Hood. 

- Did You Know?, SB, páxs. 92, e 136: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 
 

Xeografía e Historia: 

- O misterio da desaparición de dous príncipes británicos no século XV que foron encerrados na 

Torre de Londres. 

- Historia dun dos gánsters máis perigosos dos Estados Unidos: Al Capone. 

- Historia dos presos británicos enviados a Australia durante os séculos XVIII e XIX para cumprir a 

súas condenas. 

- Famosos fuxitivos que se converteron en heroes para o seu pobo: Robin Hood. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara aos compañeiros/as da 

clase. 

- Reflexión sobre a estrutura do proceso penal. 

- Reflexión sobre o traballo dos bombeiros. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para realizar chamadas aos servizos de emerxencia. 

 

Lingua e Literatura: 

- A voz pasiva no presente e no pasado. 

- Collocations co verbo lose. 

- Os compostos de some, any e no. 

- As conxuncións finais. 

- O detective máis famoso da literatura: Sherlock Holmes. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Tecnoloxía: 

 

- Uso das redes sociais nas investigacións policiais.  
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UNIDADE 8: Innovations 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado cos inventos e aparellos eléctricos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre un famoso inventor xaponés, e un texto 

sobre dous inventos para axudar a mellorar a calidade de vida de persoas máis desfavorecidas. 

 Repasar a gramática que se ten estudado nas unidades anteriores. 

 Escoitar de maneira comprensiva un programa de radio e un concurso sobre inventos. 

 Intercambiar ideas. 

 Formular e contestar preguntas. 

 Intercambiar información sobre inventos. 

 Escribir unha redacción sobre un invento, prestando atención ao uso das conxuncións 

copulativas. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, coma en “nationality”. Producir a entoación 

correcta. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Inventos. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado cos inventos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos inventos. 

 Word Power: uso dos sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados opostos. 

 

Listening 

 Comprensión oral dun programa de radio sobre a biografía de Thomas Edison. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa biografía de Thomas Edison. 

 

Grammar Revision 

 Formación e uso do Past Perfect Simple. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para contrastar ideas utilizando as expresións dadas. 

 Práctica oral sobre accións pasadas. 

 

Reading 

 Lectura dun texto dun artigo dunha revista sobre o inventor xaponés Yoshiro Nakamatsu co fin 

de realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre as patentes. 

 English in Use: everything, everyone e everywhere seguidos por un verbo en singular. 

 

Grammar Revision 

 Uso correcto dos tempos verbais Past Perfect Simple e Past Simple. 

 Uso correcto de toda a gramática que se ten visto ao longo de todo o libro a través de distintas 

actividades. 
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Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas e respondelas co emprego da gramática e do vocabulario 

vistos. 

 Interacción oral cos compañeiros/as para facer preguntas e respondelas utilizando as expresións 

aprendidas. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Aparellos eléctricos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes aparellos eléctricos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: uso de verbos e dos sufixos -er e -or para formar nomes de aparellos eléctricos. 

 

Listening 

 Comprensión oral dun concurso de preguntas e respostas. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o concurso. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta do son /ʃ/. 
 A entoación das oracións. 

 English in Use: entoación dos sufixos. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de varios inventores e dos seus inventos. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar de inventos utilizando as expresións aprendidas. 

 Qualifying answers: expresións habituais para dar respostas. 

   

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dun ensaio sobre un invento. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un ensaio sobre un invento: 

conectores de adición como also, in addition, as well as e moreover para engadir información. 

 Preparación antes de escribir un ensaio sobre un invento mediante a realización de varios 

exercicios. 

 Writing Task: produción dun ensaio sobre un invento seguindo os pasos facilitados no 

apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Making a Complaint.  

 Repaso do vocabulario e expresións típicas entre cliente/a e dependente/a dunha tenda. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coa compra de produtos defectuosos nunha tenda 

empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que o cliente/a ten un problema cun 

produto que comprou coas expresións vistas e coa información que se dá. 

 Produción escrita dun correo electrónico de queixa dun produto defectuoso. 

 

 

CLIL Technology: Innovators 

 Comprensión oral e escrita de dous textos sobre diferentes innovacións. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 
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Extra reading 

 Comprensión oral dunha conversa sobre iPods nano vermellos para contestar unha pregunta. 

 Comprensión escrita dun texto acerca de dous inventos diferentes. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 

se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos sobre os zapatos eléctricos de Trevor Baylis. 

 TASK: Escribir sobre un invento que cambiara o mundo. 

 

 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao longo 

de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páx. 102, 106 e 112; Language Builder, WB, páxs. 20-21: vocabulario 

relacionado cos inventos e cos aparellos eléctricos; Word Power, SB, páxs. 102 e 106: os sufixos -ful 

e -less para formar adxectivos con significados opostos e os sufixos -er e -or para formar nomes de 

aparellos eléctricos. 

- Listening, SB, páxs. 102 e 106;Listening, WB, páx. 67, exs. 3-4: comprensión oral dun programa de 

radio sobre a biografía de Thomas Edison, un concurso sobre inventos, unha conversa sobre o iPod 

nano vermello e unha entrevista a unha enxeñeira sobre os móbiles do futuro. 

- Grammar Revision, SB, páxs. 103, 105 e 112. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 110-111: participación en 

conversas e simulacións co compañeiro/a para intercambiar ideas e información sobre inventos, 

formular e contestar preguntas, e solucionar problemas. English in Use, SB, páxs. 103 e 107: 

expresar feitos no pasado e intercambiar ideas sobre invencións. 

- Reading, SB, páxs. 104-105; CLIL, SB, páxs. 109; Extra reading, SB, páxs. 137; Reading, WB, 

páx. 67, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo dunha revista sobre un famoso inventor xaponés, un 

texto sobre dous inventos para axudar a mellorar a calidade de vida de persoas máis desfavorecidas, 

outro sobre un proxecto dunha cidade flotante, outro sobre unha bicicleta fabricada con materiais 

reciclados e outro sobre inventos e descubrimentos feitos por mulleres. English in Use, SB, páx. 105: 

os compostos de every seguidos de verbos en singular. 

- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia de sons de especial dificultade como en “nationality” e 

produción da entoación correcta. English in Use, páx. 107: pronuncia de palabras que teñen sufixo. 

- Writing, SB, páx. 108; Extra reading, SB, páxs. 137 TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 120 (Writing 

Plan): expresión escrita dunha redacción sobre un invento, un texto sobre a organización Bikes for 

the World e outro sobre satélites utilizando as expresións e vocabulario axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Speaking, SB, páx. 107; Extra reading, SB, páxs. 137: información 

sobre algúns inventos e descubrimentos importantes para a humanidade. 

- Grammar, SB, páx. 103, ex. 8 e páx. 105, ex. 7; Reading, páxs. 104-105; Extra reading, SB, páxs. 

137: desenvolvemento e aplicación do pensamento científico-técnico para crear novos inventos. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student : www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 8. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no 

teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 

8. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 8. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation 

correspondentes á unidade (páxs. 70-71 e 129), Language Builder (páxs. 20-21) situadas no 

Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- English in Use, SB, páxs. 103 e 119: aprendizaxe e práctica de expresións para mostrar acordo ou 

desacordo, ante diversas afirmacións e frases para expresar que se está certo/a ou non dea unha 

opinión. Falar de experiencias pasadas 

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Speaking, SB, páx. 107: falar de experiencias pasadas: 

recoñecemento e valoración crítica das aportacións da innovación tecnolóxica nos ámbitos de 

benestar, saúde e calidade de vida. 

- Everyday English, SB, páx. 110-111: aprendizaxe e práctica de fórmulas para solucionar problemas. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 110-111: uso da creatividade 

persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páxs. 102 e 106; Reading, SB, páxs. 104-105; Grammar, SB, páx. 103, ex. 8 e páx. 

105, ex.7; CLIL, SB, páxs. 109. 

- Writing, SB, páx. 108 (Getting Ready to Write e Writing Task); 110-111 TASK; Writing, WB, páxs. 

69 e 120 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de 

modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, páxs. 103 e 105; CLIL p 109, Extra reading, SB, páxs. 137: información sobre algúns 

inventos e descubrimentos importantes para a sociedade. 

- Did You Know?, SB, páxs. 104 e 137: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Inventos e descubrimentos importantes para a sociedade. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 
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- Reflexión crítica sobre a influencia e os efectos que producen os avances tecnolóxicos na sociedade. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para solucionar problemas. 

 

Lingua e Literatura: 

- Past Perfect e Past Simple: usos e diferenzas. 

- Os compostos de every. 

- Os sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados opostos. 

- Os sufixos -er e -or para formar nomes de aparellos eléctricos. 

- As conxuncións copulativas. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

Tecnoloxía: 

- Os inventos. 

- A tecnoloxía ao servizo da humanidade e da sociedade. 
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UNIDADE 9: Animal Planet 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado co mundo dos animais e das partes do corpo dun animal. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre a tecnoloxía inspirada na natureza que 

se emprega á hora de fabricar produtos innovadores e un texto sobre o achado de ADN nos ovos 

fosilizados dunha ave elefante. 

 Aprender a formación das estruturas do Reported Speech.  

 Escoitar de maneira comprensiva unha conversa entre dous amigos sobre o peixe globo, e a 

un profesor/a impartindo clase de bioloxía. 

 Pedir e dar información. 

 Comparar accións. 

 Describir e comparar animais. 

 Escribir unha redacción sobre un animal, prestando atención ao uso das conxuncións e 

locucións adversativas. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade: /i:/, /i/ e /ei/ en “chimpazee”, “funny” e 

“weigh”. Pronunciar correctamente as palabras ligadas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado co mundo dos animais. 

 Identificación de vocabulario típico relacionado cos animais. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos animais. 

 Word Power: información sobre o uso dos pronomes reflexivos. 

 

Listening  

 Comprensión oral dunha descrición dun peixe globo. 

 Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa descrición que se escoitou 

anteriormente. 

 

Grammar 

 Reported Speech: Statements and Questions. Uso e formación. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 English in Use: reporting verb say and tell + that. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para facer e responder preguntas sobre animais utilizando as 

expresións dadas. 

 Reposting a conversation. 

 

 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista sobre a biomímese para realizar diferentes tipos de 

exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Localización de tres países nun mapa. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre o número de quenllas que morren a mans do 

ser humano ao ano. 
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Grammar 

 Reported Speech: orders, requests, offers and suggestions. Uso e formación. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 Comprensión oral dunha das actividades.  

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral para comparar accións co emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar accións utilizando as expresións aprendidas. 

 Reporting instructions.. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Partes do corpo dos animais. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes partes do corpo dos animais. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: expresións idiomáticas relacionadas cos animais. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha clase que imparte un profesor de Bioloxía e dunhas presentacións que 

fan uns alumnos ante a clase. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a lección do profesor e a 

presentación dos alumnos. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta dos sons /i:/, /i/ e /ei/. 

 Patróns de acentuación das palabras ligadas na oración. 

 English in Use: a unión de palabras na pronuncia. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar os animais. 

 Comprensión oral da actividade. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre animais utilizando as expresións 

aprendidas. 

   

Writing 

 Getting Ready to Write: análise dun artigo sobre un animal. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo: adxectivos e adverbios 

para comparar, e conectores de contraste como but, however e although para contrastar. 

 Preparación antes de escribir un artigo mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready 

to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Doing a Research. A Presentation. 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas coa procura de información en 

Internet. 

 Realización de varias actividades relacionadas coa procura de información en Internet. 
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Science: Extinct, But Not Forgotten 

 Comprensión oral dunha visita por un museo para contestar unha pregunta. 

 Comprensión escrita dun texto acerca da ave elefante. 

 Realización de exercicios para demostrar que se comprenderon os contidos. 

 Localización nun mapa dos países mencionados no texto. 

 

Extra reading 

 

 Comprensión oral e escrita de dous textos sobre a Gran Barreira de Coral australiana e os 

problemas relacionados coa conservación. 

 Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os arrecifes de corais. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: elixir un sitio que sexa Patrimonio da Humanidade no mundo e escribir un parágrafo 

sobre el. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, da linguaxe funcional e da gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 114-115, 116 e 124; Language Builder, WB, páxs. 22-23: vocabulario 

relacionado co mundo dos animais e coas partes do corpo; Word Power, SB, páxs. 114 e 115: 

pronomes reflexivos e frases feitas relacionadas co tema dos animais. 

- Listening, SB, páxs. 115 e 104; CLIL, SB, páx. 121 Listening, WB, páx. 75, exs. 3-4: comprensión 

oral dunha conversa en que uns amigos falan sobre o peixe globo, a charla dun profesor/a nunha clase 

de bioloxía, unha charla dun/ha guía a un grupo de turistas nun museo e unha entrevista na radio 

sobre a “gran migración” de animais que ten lugar en África.  

- Grammar, SB, páxs. 115, 117 e 124: Reported Speech. English in Use, SB, páx. 115: tell and say + 

that. 

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para 

pedir e dar información, comparar accións e describir e comparar animais. English in Use, SB, páxs. 

115 e 117: actividades de Reported Speech sobre o que dixo o compañeiro.  

- Reading, SB, páxs. 116-117; CLIL, SB, páxs. 121; Extra reading, SB, páxs. 138; Reading, WB, 

páx. 75, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo dunha revista sobre a tecnoloxía inspirada na 

natureza que se emprega á hora de fabricar produtos innovadores e un texto sobre o achado de ADN 

nos ovos fosilizados dunha ave elefante, dous textos sobre a Gran Barreira de Coral australiana e as 

medidas que se tomaron para evitar a súa deterioración e un texto sobre os animais que desprenden 

ulidos para defenderse, marcar territorio ou atopar parella.  

- Pronunciation, SB, páx. 119: pronuncia de sons de especial dificultade /i:/, /i/ e /ei/ en “chimpazee”, 

“funny” e “weigh”, e de palabras ligadas. English in Use, páx. 119: pronuncia de palabras que 

rematan en /i:/, /i/ ou /ei/ que se unen á seguinte palabra cando esta comeza por vocal.  

- Writing, SB, páx. 120; Extra reading, SB, páxs. 138; TASK; Writing, WB, páxs. 77 e 121 (Writing 

Plan): expresión escrita dunha redacción sobre un animal, un texto sobre outros lugares declarados 

Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e unha redacción sobre os pingüíns, utilizando as 

expresións e vocabulario axeitados. 

- Everyday English, SB, páx. 122-123: consellos sobre como buscar información en Internet. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páxs. 116-117: valoración da importancia dos avances tecnolóxicos inspirados na natureza 

á hora de fabricar produtos innovadores. 
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- Listening, SB, páx. 115; Grammar, SB, páx. 117 exs. 6 e 8; Vocabulary, SB, páx. 118; Focus on 

Functional Language, SB, páx. 119; Speaking, páx. 119:interese por coñecer datos sobre algúns 

animais como o peixe globo, a pantera, o orangután, o chimpancé, a avestruz e o salmón. 

- Listening, SB, páx. 118: interese por ampliar os seus coñecementos sobre a asociación que se 

estabelece entre especies de animais diferentes, o que se coñece como simbiose. 

- CLIL, SB, páxs. 121: interese por coñecer datos sobre a ave elefante, especie que se extinguiu hai 

300 anos; localización de países nun mapa. 

- Extra reading, SB, páxs. 138: interese por coñecer os problemas relacionados coa conservación da 

Gran Barreira de Coral australiana. 

 

Competencia dixital: 

- IS Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS . Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 9. 

- WordApp: Práctica e consolidación de vocabulario a través de listaxes léxicas interactivas no 

teléfono móbil do alumno. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais 

relevantes mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 

9. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 9. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos a través das seccións Check Your Progress e Self-Evaluation 

correspondentes á unidade (páxs. 78-79 e 129), Language Builder (páxs. 22-23) situadas no 

Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- English in Use, SB, páxs. 115 e 117: aprendizaxe e práctica de frases para expresar que non se está 

certo/a da resposta e para mellorar a expresión oral sobre como mostrar interese ao interlocutor/a 

nunha conversa.  

- Everyday English, SB, páx. 122-123: consellos para buscar información en Internet. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a 

partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 115; Reading, SB, páxs. 116-117; Grammar, SB, páx. 117, exs. 5, 6 e 8; 

Vocabulary, SB, páx. 118; Focus on Functional Language, SB, páx. 119; Speaking, SB, páx. 119; 

CLIL, SB, páxs. 121; Extra reading, SB, páxs. 138;: mostra do sentido crítico ante as informacións 

culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 120 (Getting Ready to Write e Writing Task); Extra reading, SB, páxs. 138, 

TASK; Writing, WB, páxs. 77 e 121 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un 

traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/IS
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Conciencia e expresións culturais: 

- Did You Know?, SB, páxs. 116 e 138: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Extra reading, SB, páxs. 138;: interese por coñecer datos sobre a Gran Barreira de Coral 

australiana. 

 

d) Temas interdisciplinarios 
Xeografía e Historia: 

- Os países e a súa localización no mapa (Madagascar). 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

- Reflexión crítica sobre a necesidade de protexer as especies que corren perigo de extinción. 

- Reflexión sobre a aportación que cada persoa pode facer para conservar a natureza. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Achado de ADN nos ovos de ave elefante, especie extinguida hai 300 anos. 

- Medidas para evitar a deterioración da Gran Barreira de Coral australiana. 

 

Lingua e Literatura: 

- Reported Speech 

- Os verbos say e tell + that clause 

- Os pronomes reflexivos. 

- Frases feitas relacionadas co tema dos animais. 

- As conxuncións e locucións adversativas. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 Tecnoloxía: 

- Procura de información en Internet. 

 
  

 
II.7.3  Materiais e  recursos didácticos. Libros de texto  

 
O libro de texto vixente no presente curso é: 
 

NEW ENGLISH IN USE 3        by Linda Marks & Charlotte Addison BURLINGTON BOOKS 

 

O profesorado aportará ademais outros tipos de material, como periódicos, revistas, cintas, xogos, 
vídeos, recursos dixitais, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas tratados 
nos libros de texto. 
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4° CURSO 

 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

 

II.8.1  Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe e grao de consecución     
          mínimo esixible para superar a materia 

 

Bloque1. Comprensión de textos orais 

CONTIDOS 

1.1. Estratexias de comprensión:  

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

 Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva e 
detallada). 

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.  

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

 Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

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

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido xeral,    
 a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
   texto.  
1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles 

máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, 
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos 
de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou 
sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, horarios, prezos e 
números, así como comprender preguntas e instruccións básicas e seguir indicacións 
breves relativas a necesidades cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de 
comunicación básicas dos ámbitos persoal e profesional. 

1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter 
básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas e captando tanto as 
liñas xerais como os aspectos secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente 
e nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do entendido. 

1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito 
comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais 
(viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou 
puntos de vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos como 
a secuencia temporal das experiencias (por exemplo, dunha película), e os sentimentos 
que suscitan 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa 
(de comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
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conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na 
velocidade da fala), deducindo intencións a partir do volume da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non se 
comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias 
experiencias. 

1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e información relevante en 
presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre temas coñecidos 
ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre 
un tema educativo ou de divulgación científica, ou unha charla sobre a formación 
profesional noutros países). 

1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas cando hai apoio visual que complementa o discurso, así como o esencial de 
anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con claridade, 
nunha variedade estándar da lingua, e cando as imaxes facilitan a comprensión 

1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de viva 
voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en contestadores automáticos, ou sobre como 
realizar un experimento na clase, ou como utilizar unha máquina ou un dispositivo no 
ámbito ocupacional). 

1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal 
de certa duración entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa presenza e na 
que se tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o discurso está 
articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua. 

1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes, centros docente e lugares de 
traballo) ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que participa (por exemplo, en 
centros de estudos ou de traballo), información relevante e detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare ou 
elabore, algo do que se lle dixo. 

1.8. Comprende, nunha conversa informal na que participa, explicacións ou xustificacións 
de puntos de vista e opinións sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a 
descrición de aspectos abstractos de temas (por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

CONTIDOS 

2.1  Estratexias de produción: 

 Planificación: 

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

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

 Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso adecuados a cada caso, escollendo os expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención comunicativa. 

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

 Execución: 

 Expresión da mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.  
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 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe 
(facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e 
os recursos lingüísticos dispoñibles.  

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

 Cooperación na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e 
das demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación.  

 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 Lingüísticos: 

 Modificación de palabras de significado parecido. 

 Definición ou reformulación dun termo ou expresión. 

 Petición de axuda. 

 Paralingüísticos: 

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

 Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou corporal, proxémica, etc.). 

 Uso de sons cuasilingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, 
entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non se 
teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla a 
comunicación. 

2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, aínda que as 
persoas interlocutoras poidan necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan a 
comunicación. 

2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que se 
intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero suficiente 
os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa 
vacilacións para buscar expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, e 
sexa necesario repetir o dito para axudar a persoa interlocutora a comprender algúns 
detalles.  

2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer comprensible a mensaxe 
cando as intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda que poidan producirse 
pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en situacións 
menos habituais ou en intervencións máis longas. 

2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente estruturados, 
utilizando estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou indicacións habituais 
para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida necesitar a axuda da 
persoa interlocutora. 

2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos 
ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda 
que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como a utilización de 
expresións memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan ou 
que lle aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos como 
os acenos, a entoación, etc. 

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

2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual 
(por exemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou 
ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira coherente, 
explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas 
sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media. 

2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións 
coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou 
explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero 
correcta e adecuada ao contexto. 

2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e 
describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou 
inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con 
certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos 
de temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, intercambiando información 
pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e 
razoando e explicando brevemente e de maneira coherente as súas accións, as súas 
opinións e os seus plans. 

 

Bloque3.   Comprensión de textos escritos 

CONTIDOS 

3.1. Estratexias de comprensión: 

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

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

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.  

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

 Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

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

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto. 
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3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar os conceptos 
principais e palabras clave do tema, coñecer sinónimos destas e procurar termos 
relacionados en internet; e localizar recursos da biblioteca do seu centro docente), para a 
procura de información en diferentes fontes, e analizar a súa credibilidade seguindo 
criterios como a autoría, a data de publicación, ligazóns relevantes, funcionalidade e tipo 
de texto (divulgativo, educativo, de opinión, etc.). 

3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude media e 
ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten asuntos 
cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral como máis específico.  

3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de saúdo, despedida e outras 
convencións básicas de correspondencia de carácter persoal e formal, sempre que non 
conteña expresións idiomáticas, e poder reaccionar de xeito adecuado a tarxetas postais, 
felicitacións, invitacións, citas médicas, solicitude de información, etc. 

3.5. Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en marcha, manexar ou 
instalar aparellos ou aplicacións informáticas sinxelas (sempre que conteñan diagramas 
ou imaxes que faciliten a súa comprensión), entender unha prescrición médica, 
matricularse nun centro de estudos, etc. 

3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos breves ou adaptados, ben 
estruturados, en rexistro estándar da lingua, con argumento lineal e con personaxes, 
situacións e relacións descritas de xeito claro e sinxelo. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir significados a partir do 
seu coñecemento do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do contexto lingüístico, 
dos apoios visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das características do 
medio en que aparece impresa a información (carteis, folletos, revistas, xornais, páxinas 
web, etc.). 

3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a materias 
educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus 
intereses, e analiza a información tendo en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da 
páxina que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do material.  

3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos 
xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como 
noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente argumentativo, 
sempre que poida reler as seccións difíciles. 

3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese. 

3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial 
ou institucional, como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle 
solicitan documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro). 

3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de 
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seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha residencia de 
estudantes ou nun contexto ocupacional). 

3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción e 
textos literarios contemporáneos breves, ben estruturados e nunha variante estándar da 
lingua, nos que o argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os personaxes e 
as súas relacións se describen de maneira clara e sinxela. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTIDOS 

4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

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

 Localización e uso adecuado dos recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

 Execución: 

 Elaboración dun borrador. 

 Estruturación do contido do texto. 

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

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

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

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

 Revisión: 

 Identificación de problemas, erros e repeticións. 

 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

 Reescritura definitiva. 

 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso 
normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.). 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando estruturas a partir 
doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou redactando 
borradores previos, e revisando contido, ortografía e presentación do texto antes da súa 
escritura definitiva). 

4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso 
frecuente, de carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de 
especialización ou de interese.  

4.3. Saber manexar os recursos básicos de procesamento de textos para corrixir os erros 
ortográficos dos textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en internet (por exemplo, abreviacións ou 
outros en chats). 
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4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira 
adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema tratado e ao 
soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

4.5. Tratar a información obtida de diversas fontes, seguindo os patróns discursivos 
habituais, para iniciar e concluír o texto escrito adecuadamente, organizar a información 
de xeito claro, ampliala con exemplos ou resumila con claridade, exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal. 

4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando importancia da presentación 
nas comunicacións escritas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un 
accidente), describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos 
de certas accións. 

4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar un 
servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos. 

4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos 
que lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha revista xuvenís, ou 
dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando as convencións e as normas de 
cortesía. 

4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra de forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas (por exemplo, 
sobre unha viaxe, as súas mellores vacacións, un acontecemento importante, un libro ou 
unha película), ou feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes, e xustificando brevemente 
as súas opinións sobre eles. 

4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. 

4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante sobre 
asuntos habituais e aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional, 
dentro da súa especialidade ou área de interese. 

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

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

CONTIDOS 
 

5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

 Sons e fonemas vocálicos. 

 Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións. 

 Procesos fonolóxicos básicos. 

 Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 
5. 2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

 Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
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 Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e comiñas. 

5. 3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 Recoñecemento e uso de convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes; e linguaxe non verbal. 

 Achegamento a aspectos culturais visibles próximos aos seus intereses (música, 
traballo, lecer, deportes, produción escrita, lugares, organización política, etc.) e a 
costumes, valores, crenzas e actitudes máis relevantes para facer comprensible con 
carácter xeral a cultura dos países falantes da lingua estranxeira. 

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

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

5.4. Plurilingüismo: 

 Recoñecemento da realidade plurilingüe do propio contorno. 

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

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

5.5. Funcións comunicativas: 

 Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

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

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

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

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

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

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

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  

 Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 
5.6. Léxico oral escrito de uso común relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e 

contexto; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo 
libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; 
compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e 
comunicación; ambiente, clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

 Recoñecemento e uso de expresións fixas, enunciados fraseolóxicos (saúdos, 
despedidas, preguntas por preferencias e expresión de opinións) e léxico sobre 
temas relacionados con contidos doutras áreas do currículo.  

 Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos máis comúns, e de procedementos 
de formación de palabras mediante recursos de derivación e de composición, e 
recoñecemento de "falsos amigos". 

5.7. Recoñecemento e uso de rutinas ou modelos de interacción básicos, segundo o tipo 
de situación de comunicación. 

5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas e 
de puntuación, e de uso de maiúsculas e minúsculas, así como abreviaturas e símbolos 
de uso común e máis específico; e saber manexar os recursos básicos de procesamento 
de textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se producen en formato 
electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura de textos en internet (por 
exemplo, abreviacións ou outros en chats). 

5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións 
interpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual e 
proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais 
xerais que permitan comprender información e ideas presentes no texto (por exemplo, de 
carácter histórico ou literario). 

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

5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para identificar 
marcadores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo o tipo de 
texto e a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr 
unha competencia comunicativa integrada. 

5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa plurilingüe. 
5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral e 
escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa); e distinguir a función ou as funcións comunicativas 
máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como 
patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización e á ampliación ou a 
restruturación da información (por exemplo, nova fronte a coñecida; exemplificación e 
resumo). 

5.8. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto léxico oral e escrito de uso común relativo 
a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as 
ocupacións, así como  un repertorio limitado de expresións e modismos de uso frecuente, 
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras. 

5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de puntuación 
que impidan a comprensión, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros 
tipográficos e ortográficos. 

5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións 
coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou 
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explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 
correcta e adecuada ao contexto. 

5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, e establece relación entre aspectos da cultura propia e da cultura meta para 
cumprir, de ser o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con 
eficacia a resolución de malentendidos interculturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os 
recursos lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas 
e habituais da comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre outros, 
o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de significación próxima 
para evitar a repetición léxica. 

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

 
En todos os casos, o grao de consecución mínimo imprescindible dos estándares de 
aprendizaxe para superar a materia será do 50%. 
 
II.8.2  Secuenciación das unidades didácticas: obxectivos, contidos didácticos,     
          competencias clave, elementos transversais 
 

UNIDADE Getting Started 
 

a) Obxectivos 
 

 Repasar o vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa 

personalidade, a comida, e os adxectivos relacionados coa comida e co mundo animal. 

 Repasar os seguintes puntos gramaticais: contraste entre o Present Simple e o Present 

Continuous e entre o Past Simple e o Past Continuous, o futuro con will e be going to, os 

cuantificadores e os determinantes, e a comparación dos adxectivos e os adverbios. 

 Intercambiar información persoal. 

 Utilizar a linguaxe de clase. 

 Pronuncia do vocabulario da unidade. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Repaso de vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa 

personalidade, a comida, os adxectivos relacionados coa comida e o mundo animal. 

 English in Use: uso do Present Simple con valor de futuro cando se fala de horarios. 

 

Grammar 

 Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e o Past 

Continuous, os cuantificadores, os determinantes e a comparación dos adxectivos e os 

adverbios. 

 

Getting ready for writing 

 Lectura dun texto sobre a importancia de aprender inglés e recoñecemento das características 

e convencións da linguaxe escrita. 

 

Speaking 
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 Uso de fórmulas para intercambiar información persoal e da linguaxe de clase de forma 

axeitada. 

 English in Use: pronomes reflexivos. 

 

c) Competencias clave 
 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5, Language Builder, LB, páxs. 4-5: repaso de vocabulario relacionado 

cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a comida, os adxectivos 

relacionados coa comida e o mundo animal. 

- Grammar, SB, páxs. 5-6: contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past 

Simple e o Past Continuous, o futuro con will e be going to, os cuantificadores, os determinantes 

e a comparación dos adxectivos e os adverbios. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: lectura dun texto sobre a importancia de aprender inglés e 

recoñecemento das características e convencións da linguaxe escrita. 

- Speaking, SB, páx. 8: uso de fórmulas para intercambiar información persoal e da linguaxe de 

clase de forma axeitada. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5: interese por coñecer información sobre lugares de interese turístico 

en distintas cidades do mundo, e sobre as comidas e o mundo animal. 

- Grammar, SB, páx. 6: interese por coñecer información variada. 

 

Competencia dixital: 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/neiu4interactive: práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade de introdución. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade de introdución e uso das novas ferramentas Grammar Animation, 

Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización do exame diagnóstico e as follas 

de revisión. 

 

Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and 

Me, WB, páx. 128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-

131 e Language Builder, LB, páxs. 4-5: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 8: coñecemento das formas regradas de comunicación en inglés para 

utilizalas en situacións de comunicación axeitadas ao entorno escolar; importancia dunha actitude 

respectuosa cara ao profesor/a, aos compañeiros/as e ás rutinas de clase. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais 

que se presentan. 

- Student Learning Record, WB, páx. 126: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da 

motivación persoal dos alumnos/as cara á lingua. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 4: interese por coñecer información sobre lugares de interese turístico 

doutros países. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: interese por aprender inglés para estabelecer a 

comunicación con xente doutras culturas. 

 

d) Temas interdisciplinarios 
 

 Bioloxía e Xeoloxía: 

- O mundo animal: os animais e as partes do corpo dos animais. 

 

 Xeografía e Historia: 

- Os lugares da cidade. 

- A localización de lugares de interese turístico no mundo. 

 

 Valores Éticos: 

- Respecto cara aos demais e cara a si mesmos á hora de intercambiar información persoal. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. 

- Contraste entre o Past Simple e o Past Continuous. 

- O futuro con will e be going to. 

- Os cuantificadores e os determinantes. 

- A comparación dos adxectivos e os adverbios. 

- Os determinantes: a/an, some e any. 

- Fórmulas lingüísticas para intercambiar información persoal. 

 

  



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       152 

UNIDADE 1: Taking Risks 
 

a) Obxectivos 
 

 Aprender o vocabulario relacionado cos deportes de risco e os adxectivos que se utilizan para 

describir distintas experiencias. 

 Utilizar correctamente os tempos de futuro e o Future Continuous. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un folleto sobre o paracaidismo con traxe de ás ou 

wingsuit e as consecuencias deste, unha reportaxe sobre os perigos que supón ser 

correspondente de guerra, unhas descricións de persoas recoñecidas porque correron riscos e 

un texto sobre os peores incendios da historia. 

 Escoitar de xeito comprensivo unha conversa sobre un festival de deportes de risco e unha 

entrevista. 

 Falar sobre plans relacionados con actividades de risco que se presentan nun dos exercicios da 

unidade; falar de tres cousas que farán dous compañeiros/as á mesma hora do día e facer unha 

entrevista a un compañeiro/a. 

 Escribir unha reportaxe sobre unha persoa que admiren prestando atención aos conectores de 

causa e efecto na oración inglesa. 

 Pronunciar a forma débil e forte das palabras e os sons /ɪ/ e /e/, e a entoación de will en 

respostas curtas e afirmativas ou negativas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado co risco e o perigo. 

 Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: palabras que poden funcionar como verbo e substantivo. 

 

Grammar 

 Uso do futuro con be going to para falar de plans e con will para falar de predicións, 

decisións espontáneas e promesas, e do Present Simple con valor de futuro para falar de 

horarios. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral.  

 Práctica oral de conversas para falar sobre plans mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre plans. 

 English in Use, Reacting to plans: fórmulas para expresar reaccións ante un plan. 

 

Reading 

 Lectura dun texto sobre wingsuit jumping para obter información e relacionar entre si os 

datos que se piden. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: breve información sobre a marca batida por Jhonatan Florez. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa sobre un festival. 
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 Realización de varios exercicios para contestar preguntas sobre o contido da conversa. 

 English in Use: diferenza de uso entre high e tall. 

 

Grammar 

 Uso do Future Continuous para falar de accións que estarán transcorrendo nun momento 

dado do futuro. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 English in Use: uso do Future Continuous para preguntarlle a alguén polos seus plans, 

sobre todo se se quere facer una petición. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para falar de tres actividades que farán dos compañeiros/as á 

mesma hora do día mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Comparing future activities: fórmulas para comparar actividades que se 

realizarán no futuro. 

 

Skills in Use 
Vocabulary 

 Adxectivos para describir distintas experiencias. 

 Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

 Word Power: adxectivos que rematan en –ous ou –al. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista para o xornal escolar. 

 Comprensión oral dunha segunda entrevista. 

 Realización de exercicios relacionados co contido das entrevistas. 

 

Pronunciation 

 Entoación de will en respostas curtas e afirmativas ou negativas. 

 Pronuncia correcta de sons de especial dificultade: /ɪ/ e /e/. 

 English in Use: explicación sobre como entoar will en respostas curtas e afirmativas ou 

negativas.  

 

Focus on Functional Language 

 Uso da linguaxe utilizada para facer unha entrevista. 

 

Speaking 

 Entrevista a un compañeiro/a para que fale de si mesmo/a. 

 English in Use, Expressing surprise: expresións para indicar sorpresa. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura do contido un texto descritivo. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir a unha persoa: tempos pasados 

para falar dos seus logros, tempos futuros para falar das súas esperanzas e conectores 

causais e consecutivos. 

 Writing Task: produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

CLIL: On the Front Line 

 Comprensión dun artigo sobre os correspondentes de guerra. 
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 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Everyday English: Giving Warnings 

 Vocabulario e expresións típicas relacionadas co perigo e os riscos. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre situacións onde exista risco coas 

expresións vistas e a información que se dá. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

 

Everyday English: Safety Instructions 

 Comprensión oral das instrucións proporcionadas por un guía de descenso de ríos. 

 Lectura e comprensión das instrucións de seguridade dunha tenda de aluguer de buggies. 

 Redacción, xunto cun compañeiro/a, das instrucións de seguridade dunha actividade 

deportiva. 

 

Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre incendios. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre un grande incendio do país do alumno. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 10 e 14, Language Builder, LB, páxs. 6-7: vocabulario relacionado cos 

deportes de risco e os adxectivos que se utilizan para describir distintas experiencias. 

- Reading, SB, páxs. 12 e 17; Vocabulary, SB, páx. 14, Putting It Together, páx. 18;  sección 

Culture Magazine, páx. 132; WB, páx. 11: lectura e comprensión dun folleto sobre o 

paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit e as consecuencias deste, unha reportaxe sobre os 

perigos que supón ser correspondente de guerra, unhas descricións de persoas recoñecidas porque 

tomaron riscos e un texto sobre os peores incendios da historia. Lectura dun texto sobre as 

características máis perigosas dalgúns deportes. 

- Grammar, SB, páxs. 11 e 13: comunicarse empregando os tempos futuros con be going to e 

will, o Present Simple con valor de futuro e o Future Continuous. 

- Listening, SB, páxs. 13-14: comprensión dunha conversa sobre un festival de deportes de risco e 

dúas entrevistas.  

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15: participar en conversas e simulacións co compañeiro/a para 

falar de plans, comparar actividades e facer unha entrevista. 

- Pronunciation, SB, páx. 15: Pronuncia correcta dos sons de especial dificultade /ɪ/ e /e/, e 

entoación de will en respostas curtas e afirmativas ou negativas. 

- Writing, SB, páx. 16; Everyday English, SB, páx. 19, English in Use; Culture Magazine, SB, 

páx. 132, TASK; WB, páxs. 13 e 116 (Writing Plan): expresión escrita de reportaxes sobre 

persoas que admiren utilizando as expresións e vocabulario adecuados, redacción de instruccións 

de seguridade sobre unha actividade deportiva e redacción sobre un dos peores incendios do país 

do alumno.  

 

1. Competencia dixital: 

- Writing, SB, páx. 16: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar 

e facer uso da información e as súas fontes. 
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- Reading, SB, páx. 12; CLIL Media, SB, páx. 17: a prensa como fonte de información. Actitude 

crítica ante a información presentada. 

- Speaking, páxs. 11, 13 e 15, Grammar, SB, páxs. 11 e 13: respecto polas normas de conducta na 

clase en interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade 1. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 1 e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and 

Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización dos exames correspondentes á 

unidade 1. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión e expresión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and 

Me, WB, páx. 128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-

131 e Language Builder, LB, páxs. 6-7: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; English in Use, SB, páxs. 11, 13 e 15: mantemento dunha 

actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

- Reading, páxs. 12, 19 e 132: respecto polas profesións que supoñen grandes perigos e polos 

deportes de risco. 

- Did You Know?, páx. 12: interese por coñecer datos sobre marcas relacionadas cos deportes de 

risco. 

- Everyday English, SB, páxs. 18-19: interese por aprender os significados de diferentes sinais e 

instrucións de seguridade. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; English in Use, SB, páxs. 11, 13 e 15; Writing, SB, páx. 16: 

uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a partir de modelos dados. 

- Reading, SB, páx. 12; Vocabulary, SB, páx. 14; Culture Magazine, SB, páx. 132: mostra do 

sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 116 (Writing Plan): desenvolvemento organizativo á hora 

de presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 15: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 12; Vocabulary, SB, páx. 14: interese por coñecer distintos tipos de deportes 

de risco e persoas recoñecidas por facer este tipo de deportes. 

- Culture Magazine, SB, páx. 132: reflexión sobre os peores incendios da historia. 

 

d) Temas interdisciplinarios 
 

 Xeografía e Historia: 

- Persoas que practicaron deportes de risco ao longo dos tempos. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- As profesións que supoñen altos riscos: os correspondentes de guerra. 

- Os peores incendios da historia. 

 

 Valores Éticos: 

- Respecto polos deportes de risco. 
- Respecto cara ás profesións que supoñen perigos. 
- Reflexión sobre a importancia de non provocar un incendio. 
- Respecto pola sinalización. 
- Respecto polas opinións dos demais. 
 

- Educación Física: 

- Deportes de risco: o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit. 
 

- Lingua e Literatura: 

- Tempos futuros: be going to, will e Future Continuous. 

- Present Simple con valor de futuro para falar de horarios. 

- Fórmulas lingüísticas para falar sobre cousas que fixeran ou experimentaran algunha vez. 

- Fórmulas lingüísticas para debater novas. 

- Os conectores de causa e efecto. 

- Lectura da prensa e artigos de revistas para a obtención de novas. 

- Tradución galego-inglés no Workbook.  
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UNIDADE 2: Kings and Queens 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender o vocabulario relacionado coa realeza, o cine e a televisión. 

 Utilizar correctamente as oracións especificativas e as oracións explicativas. 

 Utilizar correctamente os compostos de some, any e no. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha crítica da serie de televisión Xogo de tronos, 

unha guía de televisión dun xornal, un texto sobre artistas con tratamento real e outro sobre os 

acordos matrimoniais nas familias reais. 

 Escoitar de xeito comprensivo un debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos e 

unha crítica dunha película. 

 Facer un concurso de preguntas e respostas, preguntar sobre cousas relacionadas co cine e a 

televisión e respondelas, e falar de películas. 

 Escribir unha crítica cinematográfica prestando atención ao uso dos conectores adversativos e 

á estrutura do texto. 

 Identificar e producir os sons /s/, /k/ e /tʃ/ e practicar a entoación das preposicións en inglés. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coa realeza. 

 Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Relación de palabras do texto coas súas definicións. 

 English in Use: información sobre as palabras crown e throne. 

 Word Power: diferencias entre palabras da mesma familia como kill, execute, 

assassinate. 

 

Grammar 

 Oracións especificativas para falar sobre persoas ou cousas proporcionando información 

fundamental sobre os substantivos que fan referencia a estas. 

 Compostos con some, any e no. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Interacción oral co compañeiro/a para responder preguntas a modo de concurso co 

vocabulario e a gramática aprendidos na unidade. 

 English in Use, Giving feedback: fórmulas para dar feedback. 

 

Reading 

 Lectura dunha crítica da serie de televisión Xogo de tronos para realizar diferentes tipos 

de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: breve información sobre os paralelismos entre Xogo de tronos e a 

historia. 
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 English in Use: uso de each other e one another. 

 

Listening 

 Comprensión oral dun debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos. 
 Realización de exercicios relacionados co debate que se escoitou anteriormente. 

 
Grammar 

 Oracións explicativas para proporcionar información extra sobre algo ou alguén. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 English in Use: posibilidade ou non de omisión dos pronomes relativos nas oracións 

especificativas e as oracións explicativas. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 

 Práctica oral de conversas preguntando e respondendo mediante o emprego da gramática e 

o vocabulario vistos. 

 

Skills in Use 
Vocabulary 

 Cine e televisión. 

 Lectura dunha guía de televisión dun xornal. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha crítica de cine. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da 

crítica. 

 Word Power: palabras con diferentes significado e funcións dentro da oración.  

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta dos sons /s/, /k/ e /tʃ/. 
 English in Use: preposicións acentuadas ao final da oración. 

 Exercicios para practicar a pronuncia. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe sobre o cine e a televisión. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre unha película utilizando o vocabulario 

aprendido. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dunha crítica de cine. 

 Linguaxe utilizada á hora de redactar unha crítica de cine: oracións de relativo e 

conectores adversativos. 

 Preparación antes de escribir unha crítica de cine mediante a realización de varios 

exercicios. 

 Writing Task: produción dunha crítica de cine seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 
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Culture: Pop Star Royalty 

 Lectura dun texto sobre artistas británicos con tratamento real. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Everyday English: Meeting Friends 

 Vocabulario e expresións típicas das conversas entre dúas persoas que queren concertar 

un encontro ou cita. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coa concertación de citas ou encontros. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coa concertación 

de citas ou encontros utilizando as expresións dadas. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

 

Everyday English: A Presentation 

 Exercicios de relación de imaxes sobre o palacio de Buckingham. 

 Comprensión oral dunha exposición sobre o palacio de Buckingham. 

 Realización dunha exposición sobre un lugar. 

 

Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os matrimonios reais. 

 Realización de varios exercicios sobre o contido do texto. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre unha familia real e creación dunha árbore 

xenealóxica. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26, Language Builder, LB, páxs. 8-9: vocabulario relacionado coa 

realeza, o cine e a televisión. 

- Reading, SB, páx. 24; Vocabulary, SB, páx. 26; Culture Pop Star Royalty, páx. 29; Culture 

Magazine, SB, páx. 133; WB, páx. 19: comprensión escrita da serie de televisión Xogo de tronos, 

unha guía de televisión dun xornal, un texto sobre artistas británicos con tratamento real e outro 

sobre os acordos matrimoniais nas familias reais. 

- Grammar, SB, páxs. 23 e 25: oracións especificativas para falar sobre persoas ou cousas 

proporcionando información fundamental sobre os substantivos que fan referencia a estas, 

compostos con some, any e no, e oracións explicativas para proporcionar información extra sobre 

algo ou alguén. 

- Listening, SB, páxs. 25-26: comprensión oral dun debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo 

de tronos e unha crítica dunha película.  

- Speaking, páxs. 23, 25 e 27: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para 

facer un concurso de preguntas e respostas, preguntar sobre cousas relacionadas co cine e a 

televisión e respondelas, e falar de películas. 

- Pronunciation, SB, páx. 27: identificación e produción dos sons /s/, /k/ e /tʃ/; práctica da 

entoación das preposicións en inglés. 

- Writing, SB, páx. 28; Culture Magazine, SB, páx. 133, TASK; WB, páxs. 21 e 117: expresión 

escrita de críticas cinematográficas prestando atención ao uso dos conectores adversativos e á 
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estrutura do texto e utilizando as expresións e o vocabulario axeitados e redacción sobre algún 

aspecto interesante dalgunha familia real. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 22: interese por coñecer datos sobre a realeza en España e no Reino 

Unido. 

- English in Use, SB, páxs. 22 e 27: coñecemento do significado das palabras crown e throne en 

inglés. Interese por acentuar correctamente as preposicións en inglés ao final da frase. 

- Did You Know?, SB, páx. 24: coñecemento da existencia de paralelismos históricos en Xogo de 

tronos. 

- Grammar, SB, páxs. 23 e 25: interese por facer un uso correcto das oracións especificativas, os 

compostos de some, any e no, e as oracións explicativas. 

- Word Power, SB, páxs. 22 e 26: interese por coñecer as diferenzas de significado das palabras 

kill, execute e assassinate, e da palabra plot como nome e como verbo en inglés. 

- Everyday English, SB, páxs. 30 e 31, English in Use: interese por aprender as fórmulas 

correctas para quedar e elaboración de presentacións. 

- Culture Magazine, SB, páx. 133: interese por coñecer os acordos matrimoniais nas familias 

reais. 

 

 Competencia dixital: 

- Vocabulary, SB, páx. 26: competencia para consultar unha guía de televisión. 

- Writing, SB, páx. 28; Task, SB, páx. 133: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e 

reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Grammar, SB, páxs. 23 e 25: respecto polas normas de conduta 

na clase en interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas 

fontes. 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade 2. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 2 e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and 

Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización dos exames correspondentes á 

unidade 2. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 2. Práctica de comprensión e expresión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and 

Me, WB, pág. 128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-

131 e Language Builder, LB, páxs. 8-9: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páxs. 25-26; Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: mantemento dunha actitude 

construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

- Culture Pop Star Royalty, SB, páx. 29: respecto pola información sobre artistas británicos co 

tratamento real.  

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: aprendizaxe e práctica das fórmulas utilizadas para facer un 

concurso de preguntas e respostas, preguntar sobre cousas relacionadas co cine e a televisión e 

respondelas, e falar de películas. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Did You Know?, SB, páx. 24: aprendizaxe de datos curiosos e útiles na sección Did You Know? 

de cada unidade. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Writing, SB, páx. 28; Task, SB, 

páx. 133: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a partir de modelos 

dados. 

- Reading, SB, páx. 24; Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26; Culture Pop Star Royalty, páx. 29; 

Culture Magazine, SB, páx. 133: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se 

presentan. 

- Writing, SB, páx. 28; WB, páxs. 21 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 23: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26: competencia para facer un concurso de preguntas e respostas e 

ler de forma crítica unha guía de televisión. 

- Did You Know?, SB, páx. 24: coñecemento da existencia de paralelismos históricos en Xogo de 

tronos. 

- Grammar, SB, páx. 23: datos sobre a guerra das Dúas Rosas. 

- Listening, SB, páxs. 25 e 26: competencia para aprender datos sobre distintos temas e opinar 

sobre eles. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: competencia para abrir debates sobre temas relacionados co 

cine e a televisión e opinar sobre eles, e para facer un concurso de preguntas e respostas. 

- Culture Magazine, SB, páx. 133: reflexión sobre os diferentes acordos matrimoniais que se dan 

nas familias reais. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

 Xeografía e Historia: 

- Datos históricos sobre a realeza británica e a española. 

- A guerra das Dúas Rosas. 

- Paralelismos históricos coa serie Xogo de tronos.  

- Os acordos matrimoniais nas familias reais. 

 

 Valores Éticos: 

- Respecto polas quendas de palabra e as opinións dos demais. 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

- Respecto polas diferentes obras artísticas relacionadas co cine e a televisión. 

- Composición dunha árbore xenealóxica. 

 

 Lingua e Literatura: 

- As oracións especificativas. 

- As oracións explicativas. 

- Os compostos de some, any e no. 

- Fórmulas lingüísticas para facer preguntas e respondelas. 

- Os conectores adversativos. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

 

 Tecnoloxía: 

- O cine e a televisión. 
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- As guías de televisión.  
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UNIDADE 3: It’s a Mystery! 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender o vocabulario relacionado cos misterios, os fenómenos naturais e os sobrenaturais. 

 Utilizar correctamente o Present Perfect Simple, o Past Simple, o Past Perfect Simple e o 

used to. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma uns textos sobre misterios, un artigo sobre os alumnos 

verdes de Woolpit, unhas descricións duns fenómenos naturais e sobrenaturais, un texto sobre 

nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua inglesa e uns textos sobre desastres 

naturais. 

 Escoitar de xeito comprensivo a un guía turístico falar sobre un misterio, e as presentacións 

dos traballos escolares de dous alumnos. 

 Falar sobre as novas, inventar unha historia curta cun compañeiro/a e contala, e falar sobre un 

fenómeno estraño. 

 Escribir unha historia prestando atención ao uso do Past Continuous, o Past Simple, o Past 

Perfect Simple e os conectores de secuencia. 

 Identificar e producir os sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/. 
 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado cos misterios. 

 Comprensión de varios textos escritos sobre misterios. 

 Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Did You Know?: información breve sobre o Triángulo das Bermudas. 

 Word Power: phrasal verbs con look. 

 

Grammar 

 Uso do Present Perfect Simple para falar de accións que ocorreron nun período sen 

especificar o que son relevantes no presente e do Past Simple para falar de accións 

completadas nun período específico no pasado. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 English in Use: uso do Present Perfect Simple para falar de noticias e do Past Simple para 

facer máis preguntas co fin de obter máis información sobre o suceso. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar de novas mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

 English in Use, Reacting to news: fórmulas para reaccionar ao oír unha nova. 

 

Reading 

 Comprensión escrita dun artigo sobre un feito misterioso. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios sobre o contido do texto.  

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: dato curioso sobre o consumo de cenorias. 

 

Grammar 

 Uso do Past Perfect Simple e do Past Simple para contar historias.  

 Uso da expresión used to para falar de hábitos practicados no pasado. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 
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 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Listening 

 Comprensión oral da información que proporciona un guía. 

 Realización de exercicios sobre o contido da información proporcionada polo guía. 

 

Speaking 

 Práctica oral cun compañeiro/a para contar unha historia co emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

 

Skills in Use 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con fenómenos naturais e sobrenaturais. 

 Word Power: a irregularidade da palabra phenomena. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral de presentacións de traballos escolares. 

 Realización de varios exercicios sobre o contido das presentacións. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔ:/. 

 English in Use: pronuncia da letra w cando aparece en medio dunha palabra ou ao final. 

 

Focus on Functional Language 

 Preguntas e respostas sobre fenómenos estraños. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar de fenómenos estraños mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Empathising: fórmulas lingüísticas para xerar empatía. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos duna historia. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha historia: Past Continuous, 

Past Simple, Past Perfect Simple e conectores de secuencia. 

 Preparación antes de escribir unha historia practicando a estrutura e a linguaxe típicas 

mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha historia seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Culture: What’s in a Name? 

 Comprensión dun artigo sobre nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua 

inglesa. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Everyday English: UK and US English 

 Palabras distintas no inglés británico e americano. 

 Comprensión oral de diálogos para diferenciar falantes ingleses e americanos. 

 Práctica oral dos diálogos. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 
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contido. 

 

Everyday English: Online Posts 

 Exercicio sobre as supersticións en diferentes partes do mundo. 

 Exercicio con opinións en Internet sobre as supersticións. 

 Expresión escrita dunha opinión en Internet sobre as supersticións. 

 

Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso del vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita de catro textos sobre fenómenos e desastres naturais. 

 Realización de varios exercicios sobre o contido do texto. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre un dos desastres naturais mencionados. 

 

c) Competencias clave 
 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 34 e 38; Language Builder, LB, páxs. 10-11: vocabulario relacionado cos 

misterios, os fenómenos naturais e os sobrenaturais. 

- Reading, SB, páx. 36; Vocabulary, SB, páxs. 34-38; sección Culture What’s in a Name?, SB, 

páx. 41; Culture Magazine, SB, páx. 134; WB, páx. 27: comprensión escrita duns textos sobre 

misterios, un artigo sobre os alumnos verdes de Woolpit, unhas descricións duns fenómenos 

naturais e sobrenaturais, un artigo sobre nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua 

inglesa e uns textos sobre diferentes desastres naturais. 

- Grammar, SB, páxs. 35-37: uso do Present Perfect Simple, o Past Simple, o Past Perfect 

Simple, o Past Simple e a expresión used to. 

- Listening, SB, páxs. 37-38: comprensión oral dunha charla dun guía turístico sobre un misterio e 

das presentacións dos traballos escolares de dous alumnos.  

- Speaking, SB, páxs. 35, 37, 39; Everyday English, SB, páx. 41: participación en conversas co 

compañeiro/a para falar sobre noticias, inventar unha historia curta cun compañeiro/a e contala, e 

falar sobre un fenómeno estraño. Práctica duns diálogos cambiando o léxico de inglés británico a 

americano e viceversa. 

- Pronunciation, SB, páx. 39; English in Use, SB, páx. 39, English in Use: pronuncia dos sons 

/w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/, e pronuncia da letra w cando aparece na metade ou ao final dunha palabra. 

- Writing, SB, páx. 40; Everyday English, SB, 43; Culture Magazine, SB, páx. 134, TASK; WB, 

páxs. 29 e 118 (Writing Plan): expresión escrita de historias utilizando as expresións e o 

vocabulario axeitados, de opinións online e redacción sobre algunha desfeita natural. 

 

 Competencia dixital: 

- Writing, SB, páx. 40: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar 

e facer uso da información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Grammar, SB, páxs. 35 e 37: respecto polas normas de conduta 

na clase en interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas 

fontes. 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade 3. 

- Digital Teacher's Resources: 

  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

  + Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas 

correspondentes á unidade 3 e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and 

Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización dos exames correspondentes á 

unidade 3. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión e expresión 

oral, gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and 

Me, WB, páx. 128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-

131 e Language Builder, LB, páxs. 10-11: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; English in Use, SB, páxs. 35, 37 e 39: mantemento dunha 

actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; English in Use, SB, páxs. 35 e 39; Writing, SB, páx. 40: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a partir de modelos dados. 

Desenvolvemento organizativo á hora de presentar un traballo escrito. 

- Vocabulary, SB, páxs. 34 e 38; Reading, SB, páx. 36; Culture What’s in a Name, SB, páx. 41; 

Culture Magazine, SB, páx. 134: mostra do sentido crítico ante as informacións que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 40; WB, páxs. 29 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 31: mostra de autonomía á hora de valorar el nivel de logro dos 

obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 34: interese por coñecer datos sobre acontecementos misteriosos, fenómenos 

naturais e sobrenaturais. 

- Did You Know?, SB, páxs. 34 e 36: interese por coñecer datos interesantes sobre o Triángulo 

das Bermudas e a inxestión excesiva de cenorias. 

- Culture Magazine, SB, páx. 134: interese por coñecer datos sobre distintos desastres naturais e 

reflexión sobre eles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

 Bioloxía e Xeoloxía: 

- Os cambios de cor na pel como consecuencia da alimentación excesiva de determinados alimentos. 

- Os desastres naturais. 

 

 Xeografía e Historia: 

- Os desastres naturais típicos en diferentes rexións do mundo. 

- Os diferentes sucesos estraños que tiveron lugar en distintos lugares do mundo ao longo dos anos. 

 

 Valores Éticos: 

- Reflexión sobre os motivos polos que se producen os diferentes fenómenos e sobre como afectan 

estes á sociedade. 

- Respecto polas quendas de intervencións na clase. 

- Respecto polas opinións dos demais. 

 

 Física e Química: 
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- Os fenómenos naturais, que se poden explicar a través da física e a química, fronte aos 

sobrenaturais. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O Present Perfect Simple. 

- O Past Simple. 

- O Past Perfect Simple. 
- A expresión used to. 
- Fórmulas lingüísticas para reaccionar ante novas. 

- Fórmulas lingüísticas para facer énfase en algo. 

- Os conectores de secuencia. 

- Nomes de personaxes literarios que pasaron á lingua como substantivos. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

 

UNIDADE 4: Living Together 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade. 

 Utilizar correctamente o primeiro, segundo e terceiro condicional, o condicional cero e as 

oracións temporais. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha infografía sobre as formigas, e un texto sobre 

organizacións que loitan contra o acoso escolar. 

 Escoitar de xeito comprensivo un quiz sobre animais e un programa de radio sobre varios 

problemas 

 nunha cidade. 

 Comparar comportamentos, desculparse, falar sobre problemas e solucións. 

 Presentarse a unha entrevista para traballar como voluntario/a. 

 Expresar gustos e preferencias. 

 Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención ao uso do condicional e 

da linguaxe formal. 

 Identificar e producir o son da letra g en palabras como charge ou big, e da letra j en palabras 

como jam, e aprender palabras que conteñen letras mudas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario sobre interacción social. 

 Exercicios para practicar o vocabulario sobre interacción social. 

 Word Power: información sobre os idioms. 

 

Grammar 

 Uso do primeiro condicional para falar de situacións que se darán ou non no futuro 

segundo se cumpra ou non unha condición, do condicional cero para describir verdades 

universais e das oracións temporais para falar de acontecementos futuros e declaracións 

xerais.  

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio.  

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da 

expresión oral. 
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 Interacción oral co compañeiro/a para comparar formas de comportamento. 

 

Reading 

 Lectura dunha infografía sobre as formigas para realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre as formigas. 

 

Listening 

 Comprensión oral da descrición de varios animais. 

 Realización de exercicios sobre o contido do audio. 

 

Grammar 

 Uso do segundo condicional para falar de situacións hipotéticas e prestar consello, e do 

terceiro condicional para falar de algo que non pode pasar porque a oportunidade se 

perdeu.  

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio.  

 English in Use: uso de modais diferentes de will e would ao utilizar os condicionais. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para falar de accións polas que se expresa arrepentimento 

mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Showing regret: expresións para mostrar arrepentimento. 

 

Skills in Use 
Vocabulary 

 Vocabulario sobre a vida na cidade. 

 Word Power: raíz da palabra employment. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Relación de palabras do texto coas súas definicións. 

 

Listening 

 Comprensión oral dun programa de radio. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o programa de 

radio. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta dos sons /dʒ/ e /g/. 

 Palabras con letras mudas. 

 English in Use: trabalinguas.  

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe sobre a vida na cidade utilizada. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar sobre problemas e solucións mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Expressing hope: fórmulas para expresar esperanza. 

 



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       169 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico en que se 

fala dun problema. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de redactar un correo electrónico en que se 

fala dun problema: condicionais e linguaxe formal. 

 Preparación antes de escribir un correo electrónico en que se fala dun problema 

practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico en que se fala dun problema seguindo os 

pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

CLIL: Let’s Fight Back 

 Comprensión dun texto escrito sobre organizacións que loitan contra o acoso escolar. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Everyday English: Interviewing 

 Comprensión oral das preguntas realizadas por un orientador nunha entrevista. 

 Vocabulario e expresións típicas das entrevistas cun orientador. 

 Práctica oral de entrevistas típicas cun orientador empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar entrevistas típicas cun orientador 

utilizando as expresións vistas e a información que se dá. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

 

Everyday English: A Questionnaire 

 Lectura e comprensión escrita de anuncios para facer un voluntariado. 

 Comprensión oral dun diálogo sobre un voluntariado. 

 Completar un cuestionario para facer un voluntariado. 

 

Language Summary 

 Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a gastronomía de Londres. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: escribir sobre un prato favorito. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Language Builder, WB, páxs. 12-13: vocabulario 

relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade; Word Power, páx. 50: idioms 

relacionados coas interaccións sociais; Word Power, SB, páx. 54: familias de palabras con 

employ.  

- Listening, SB, páxs. 53 e 54; Everyday English, SB, páx. 58; Listening, WB, páx. 35, exs. 3-4: 

comprensión oral dun quiz sobre animais, un programa de radio sobre problemas na cidade e 

unha entrevista de traballo. 

- Grammar, SB, páxs. 51, 53 e 60: o primeiro, segundo e terceiro condicional, o condicional cero 

e as oracións temporais. 
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- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para comparar comportamentos, pedir desculpas, falar sobre 

problemas e solucións, e facer unha entrevista de traballo.  

- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 57; Culture Magazine, SB, páx. 135; Reading, WB, páx. 

35, exs. 1-2: comprensión escrita dunha infografía sobre as formigas, un texto sobre 

organizacións que loitan contra o acoso escolar e uns textos sobre a gastronomía de Londres. 

- Pronunciation, SB, páx. 55: pronuncia da letra g en palabras como charge ou big, e da letra j en 

palabras como jam. Palabras con letras mudas. 

- Writing, SB, páx. 56; Everyday English, SB, páx. 59, English in Use; Culture Magazine, SB, 

páx. 135, TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): expresión escrita dun correo 

electrónico sobre algún problema e dun texto sobre algún dos teus pratos favoritos utilizando as 

expresións e vocabulario axeitados e completar un cuestionario. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-  Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Language Builder, WB, páxs. 12-13: vocabulario 

relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade; Word Power, páx. 50: idioms 

relacionados coas interaccións sociais. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: comparar comportamentos, 

pedir desculpas e falar sobre problemas e solucións. 

 

 Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 57; Culture Magazine, SB, páx. 135; Reading, WB, páx. 

35, exs. 1-2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a 

información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58: respecto polas normas de 

conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as 

súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 56; Culture Magazine, SB, páx. 135, TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 119 

(Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 

uso da información e as súas fontes. 

- Everyday English, SB, páx. 58: actitude crítica ante a información sobre como facer unha 

entrevista de traballo. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade 4. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á 

unidade 4 e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, 

Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á 

unidade 4. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 38-39; Self-Evaluation, WB, páxs. 39 e 130; Language 

Builder, WB, páxs. 12-13: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 

aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páx. 50: respecto polas diferentes formas de interacción social. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive


    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       171 

- Culture Magazine, SB, páx. 135: respecto polos hábitos alimentarios doutras culturas. 

- English in Use, SB, páxs. 53 e 55: aprendizaxe e práctica de expresións para pedir desculpas e 

expresar esperanza. 

- Everyday English, SB, páx. 57: aprendizaxe e práctica das fórmulas para realizar unha entrevista 

de traballo. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 58: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 51; Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 57; Culture Magazine, SB, páx. 

135: mostra de sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 56 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 135, 

TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para 

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 39 e 130: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro 

dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, páxs. 50 e 54: interese por coñecer como é a vida na cidade en diferentes países e 

como se interactúa. 

- Culture Magazine, SB, páx. 135: interese por coñecer datos relacionados coa gastronomía 

doutras cidades. 

- Grammar, SB, páx. 51, exs. 6 e 7: datos interesantes sobre os sentineleses, unha tribo da illa 

Sentinel do Norte. 

- Reading, WB, páx. 35: forma de vida das formigas. 

- Did You Know?, SB, páx. 52: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

 Bioloxía e Xeoloxía 

- Forma de vida das formigas e outros animais. 

 

 Xeografía e Historia: 

- A tribo dos sentineleses. 

 

 Valores Éticos: 

- Interaccións sociais e vida na cidade. 

- O voluntariado. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- O condicional cero. 

- As oracións temporais. 

- A linguaxe formal. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 
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 Lingua Estranxeira: 

- Tradución de idioms.  
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UNIDADE 5: Made for You 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado co marketing e coas compras. 

 Utilizar a pasiva en presente, pasado e futuro. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web con información para consumidores 

e un texto sobre a historia do diñeiro. 

 Escoitar e comprender unha nova sobre o Día do Solteiro e unha conversa nunha tenda. 

 Describir un produto, falar sobre o futuro e tomar unha decisión. 

 Falar sobre algo para comprar ou vender. 

 Escribir un artigo de opinión sobre as compras online ou en tenda, prestando atención ao uso 

da pasiva. 

 Identificar e producir o son das letras ch en palabras como charge, sh en palabras como 

shopping e ge ou j en palabras como range o job. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario sobre mercadotecnia. 

 Comprensión das diferentes opinións escritas expresadas. 

 Exercicios para practicar o vocabulario presentado. 

 English in Use: diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e americano. 

 

Grammar 

 Uso da pasiva en presente e pasado para centrarse na acción e non na persoa que actúa en 

situacións de compravenda. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para describir un produto visto nun anuncio mediante o 

emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Responding to guesses: fórmulas lingüísticas frecuentes para responder a 

intentos de acerto. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo dixital que alerta aos consumidores sobre varios aspectos.  

 Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do texto.  

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: información curiosa sobre os hábitos de compras dos xoves. 

 Word Power: información sobre as familias de palabras. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha nova sobre o Día do Solteiro. 

 Realización de exercicios sobre o contido da nova.  

 

Grammar 

 Uso da pasiva en futuro para falar de compras en futuro e centrarse na acción. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 
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actividades. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para expresar accións futuras mediante o emprego da gramática 

e o vocabulario vistos. 

 

Skills in Use 
Vocabulary 

 Vocabulario sobre compras. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: collocations coa palabra price. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversa nunha tenda. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da 

conversa. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons /tʃ/, /ʃ/ e /dʒ/, e diferenciación de pronuncia dunha mesma 

palabra segundo actúe como substantivo ou verbo. 

 English in Use: diferenciación de pronunciación dunha mesma palabra segundo actúe 

como substantivo ou verbo. 

 

Focus on Functional Language 

 Diálogo con expresións relacionadas coas compras. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversas actuando como cliente/a e persoal dunha tenda mediante o 

emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Responding to thanks: fórmulas para responder un agradecemento. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun texto en que se expresa unha 

opinión. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto en que se expresa unha 

opinión: a pasiva e expresións para ofrecer unha opinión, como in my opinion, etc. 

 Preparación antes de escribir un texto en que se expresa unha opinión practicando a 

estrutura e  linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun texto para expresar unha opinión seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

CLIL: The Money in Our Pocket 

 Comprensión dun texto sobre a historia do diñeiro. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido.  

 

Everyday English: Buying and Selling 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas sobre a mercadotecnia e as 

compras. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coa mercadotecnia e as compras empregando a 

linguaxe vista anteriormente. 
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 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas sobre mercadotecnia e compras 

coas expresións vistas e a información que se dá. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

 

Everyday English: Messaging 

 Lectura e comprensión de SMS en que se anuncian diferentes produtos. 

 Exercicio sobre as abreviaturas utilizadas nos anuncios publicitarios. 

 Redacción dun SMS con contido publicitario. 

 

Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre o Black Friday. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre hábitos de compra. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 62, 66 e 72; Language Builder, WB, páxs. 14-15: uso de vocabulario 

relacionado coa mercadotecnia e as compras. English in Use, SB, páx. 62: diferenzas entre as 

palabras ad e advert. Word Power, SB, páx. 64: familias de palabras con attract, product e 

tempt. Word Power, SB, páx. 66: collocations coa palabra price. 

- Listening, SB, páxs. 65 e 66; CLIL, SB, páx. 69; Listening, WB, páx. 43, exs. 3-4: comprensión 

oral de unha nova sobre o Día do Solteiro, unha conversa nunha tenda e un programa de radio en 

que se fala sobre como gastan o diñeiro os británicos. 

- Grammar, SB, páxs. 63, 65 e 72: uso da pasiva en presente, pasado e futuro. 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 70: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para describir un produto, falar sobre o futuro, tomar decisións, e 

vender ou comprar un produto. English in Use, SB, páxs. 63 e 67: uso de frases para responder a 

conxecturas e agradecementos.  

- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 69; Culture Magazine, SB, páx. 136; Reading, WB, páx. 

43, exs. 1-2: comprensión escrita dunha páxina web para consumidores, un texto sobre a historia 

do diñeiro, un texto sobre o Black Friday e unha páxina web sobre o tipo de mercado car boot 

sale. 

- Pronunciation, SB, páx. 67: pronuncia do son das letras ch en palabras como charge, sh en 

palabras como shopping, e ge ou j en palabras como range o job. English in Use, páx. 67: 

diferenza de pronuncia de algunhas palabras segundo se son substantivos ou verbos. 

- Writing, SB, páx. 68; Everyday English, SB, páx. 71, English in Use; Culture Magazine, SB, 

páx. 136, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): expresión escrita dun artigo de 

opinión sobre as compras online e outro sobre a venda de snacks pouco saudábeis nos 

supermercados, dun parágrafo sobre as súas preferencias á hora de comprar e dun SMS con 

contido publicitario. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- CLIL, SB, páx. 69: historia do diñeiro. 

- Vocabulary, SB, páx. 62: a mercadotecnia e a publicidade, e como afectan á nosa economía. 

- Reading, SB, páx. 64: publicidade enganosa e alertas a consumidores. 

- Vocabulary, SB, páx. 66; Listening, SB, páx. 66; Everyday English, SB, páx. 70: diferentes 

métodos de compra e venda de produtos, tanto online como en tenda. 

- Culture Magazine, SB, páx. 136: obsesión polas compras. 
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 Competencia dixital: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 70: respecto polas normas de 

conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as 

súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 69; Culture Magazine, SB, páx. 136: Reading, WB, páx. 

43, exs. 1-2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a 

información e as súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 64: lectura e uso de páxinas web. 

- Writing, SB, páx. 68; Culture Magazine, SB, páx. 136, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 120 

(Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 

uso da información e as súas fontes. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade 5. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á 

unidade 5 e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, 

Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á 

unidade 5. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 46-47; Self-Evaluation, WB, páxs. 47 e 131; Language 

Builder, WB, páxs. 14-15: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 

aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

-Listening, SB, páxs. 63 e 66; Speaking, SB, páxs. 65 e 67: tolerancia e respecto polas intencións 

e plans dos demais. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 70: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 63; Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 69; Culture Magazine, SB, páx. 

136: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 68 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 136, 

TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para 

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 47 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro 

dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 62; Grammar, SB, páx. 63, ex. 5: a mercadotecnia e o deseño de anuncios 

e de todo tipo de publicidade. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- CLIL, SB, páx. 69: a historia do diñeiro. 

- Culture Magazine, SB, páx. 136: outras formas e costumes de consumo, como o Black Friday. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

 Xeografía e Historia: 

- Historia do diñeiro. 

 

 Valores Éticos: 

- A publicidade enganosa e subliminar. 

- Fórmulas axeitadas para comprar nunha tenda. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara os 

compañeiros/as de clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

- A creación de publicidade e anuncios. 

 

 Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- Internet como ferramenta para o comercio e a mercadotecnia 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- A  pasiva en presente, pasado e futuro. 

- Diferenzas entre as palabras ad e advert. 

- Familias de palabras. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: 

- Economía e diñeiro. 

 

 Lingua Estranxeira: 

- Diferencias entre o inglés británico e o americano. 

 

 Tecnoloxía: 

- A compra e venda online a través do ordenador ou outros dispositivos.  
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UNIDADE 6: Saving Our Planet 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado co medio ambiente e a reciclaxe. 

 Utilizar correctamente o estilo indirecto e os verbos declarativos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un informe sobre a limpeza do mar e un texto sobre as 

illas Galápagos. 

 Escoitar e comprender unha entrevista radiofónica e unha enquisa sobre a reciclaxe. 

 Dicir o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversa e facer unha enquisa. 

 Frases que se utilizan ao chegar a un hotel. 

 Escribir un post sobre unha viaxe, incluíndo conectores copulativos. 

 Identificar e producir o son de th en palabras como think ou they. Identificar e producir o son 

do u curto ou longo en palabras como look ou too. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado co medio natural. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Relación de palabras clave do texto coas súas definicións. 

 Word Power: prefixos e sufixos: re- e -able. 

 

Grammar 

 Uso do estilo indirecto para reproducir o dito por outra persoa. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 English in Use: a conxunción that e os verbos say, tell e think. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas utilizando o estilo indirecto mediante o emprego da gramática e 

o vocabulario vistos. 

 

Reading 

 Lectura dun texto sobre a contaminación marítima.  

 Realización de diferentes exercicios sobre o contido do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 English in Use: uso de about, approximately e around. 

 Did You Know?: información sobre TED. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista na radio. 

 Diferentes exercicios para demostrar a comprensión da información clave da entrevista na 

radio. 

 

Grammar 

 Verbos declarativos: promise e enquire. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 
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Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para reproducir unha conversa mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Sequencing: conectores de secuencia.  

 

Skills in Use 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coa reciclaxe. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Relación de palabras del texto coas súas definicións 

 English in Use: uso das palabras tin e can no inglés británico e americano. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha enquisa. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a enquisa. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons /θ/, /ð/, /ʊ/ e /u:/. 

 English in Use: trabalinguas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada sobre a reciclaxe. 

 Did You Know?: información curiosa sobre a reciclaxe e o lixo na Suíza. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversas realizando unha enquisa mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

 English in Use, Assessing our actions: fórmulas para avaliar accións. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun comentario para expresar 

unha opinión sobre un lugar. 

 Análise da linguaxe típica empregado á hora de escribir un comentario para expresar unha 

opinión sobre un lugar: estilo indirecto para reproducir o que outros dixeron sobre o lugar 

e conectores copulativos. 

 Preparación antes de escribir un comentario para expresar unha opinión practicando a 

estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun comentario para expresar unha opinión seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

CLIL: Galápagos – A Remote Paradise 

 Lectura dun texto sobre as illas Galápagos. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderan os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Everyday English: Checking In at a Hotel 

 Vocabulario e expresións típicas na recepción dun hotel. 

 Práctica oral de conversas entre un hóspede e un recepcionista. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas entre un hóspede e un 

recepcionista coas expresións vistas. 
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 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

 

Everyday English: Adverts 

 Exercicios sobre anuncios de turismo ecolóxico escritos en medios dixitais. 

 Redacción dun anuncio sobre turismo ecolóxico nunha páxina web. 

 

Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita duns textos sobre enerxías renovábeis. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 Did You Know?: datos curiosos sobre a enerxía eólica. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre unha fonte de enerxía renovábel distinta das 

amentadas. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74, 78 e 84; Language Builder, WB, páxs. 16-17: vocabulario 

relacionado co medio natural e a reciclaxe. 

- Listening, SB, páxs. 77 e 78; Listening, WB, páx. 51, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

entrevista radiofónica sobre Islandia, unha enquisa sobre a reciclaxe e unha presentación sobre os 

efectos do quecemento global. 

- Grammar, SB, páxs. 75, 77 e 84: uso do estilo indirecto e os verbos declarativos.  

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 82: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para contar o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversa, 

facer unha enquisa e interactuar cando se chega a un hotel. English in Use, SB, páxs. 77 e 79: uso 

de palabras ou expresións para organizar o discurso nunha secuencia de feitos e para valorar as 

nosas accións. 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 81; Culture Magazine, SB, páx. 137; Reading, WB, páx. 

51, exs. 1-2: comprensión escrita dun informe sobre a polución da auga e a limpeza do mar, un 

texto sobre as illas Galápagos, uns textos sobre ls enerxías renovábeis, e unha entrada de blog 

sobre a enerxía solar. 

- Pronunciation, SB, páx. 79: a pronuncia de th en palabras como think ou they; pronuncia do 

son u curto ou longo en palabras como look ou too. 

- Writing, SB, páx. 80; Everyday English, SB, páx. 83, English in Use; Culture Magazine, SB, 

páx. 137, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): expresión escrita dun post sobre 

unha viaxe, un parágrafo sobre un tipo de enerxía renovábel, un post sobre unha viaxe a Berlín e 

un anuncio sobre turismo ecolóxico nunha páxina web. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Grammar, SB, páx. 75, ex. 7: reconto e análise das respostas dadas nunha enquisa ou sondaxe. 

- Vocabulary, SB, páx. 74; Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 81: o medio natural e o seu 

coidado. 

- Vocabulary, SB, páx. 78; Speaking, SB, páx. 79: importancia da reciclaxe. 

- Culture Magazine, SB, páx. 137: as enerxías renovábeis. 

 

 Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 81; Culture Magazine, SB, páx. 137, Reading, WB, páx. 

51, exs. 1-2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a 

información e as súas fontes. 
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- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 82: respecto polas normas de 

conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as 

súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 80; Culture Magazine, SB, páx. 137, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 121 

(Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 

uso da información e as súas fontes. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade 6. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á 

unidade 6 e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, 

Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á 

unidade 6. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 54-55; Self-Evaluation, WB, páxs. 55 e 131; Language 

Builder, WB, páxs. 16-17: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 

aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74 e 78; Grammar, SB, páx. 75; Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 

81: reflexión sobre a importancia de coidar o medio ambiente e de reciclar. 

- English in Use, SB, páxs. 77 e 79: aprendizaxe e práctica de palabras ou expresións para 

organizar varios feitos nunha secuencia e para valorar as nosas accións. 

- Everyday English, SB, páx. 82: aprendizaxe e práctica de fórmulas utilizadas cando se chega a 

un hotel. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 82: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77; CLIL, SB, páx. 81; Culture Magazine, SB, páx. 

137: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 80 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 137, 

TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para 

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 55 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro de 

los obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Writing, SB, páx. 80: interese por coñecer información sobre outros países. 

- Did You Know?, SB, páxs. 76 e 137: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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 Bioloxía e Xeoloxía: 

- O medio natural. 

- A contaminación. 

- A reciclaxe. 

- O quecemento global. 

- As enerxías renovábeis. 

 

 Xeografía e Historia: 

- Os océanos e o seu coidado. 

- Islandia. 

- As illas Galápagos. 

 

 Valores Éticos: 

- Celebración de Earth Day. 

- Coidado do medio natural. 

- Formulación e resolución de problemas do medio naturais. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Física e Química: 

- As enerxías renovábeis. 

 

 Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua Castelá e Literatura: 

- O estilo indirecto. 

- Os verbos declarativos. 

- Prefixos: re-. 

- Sufixos: -able. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: 

- Reconto de respostas nunha enquisa ou sondaxe. 

 

 Lingua Estranxeira: 

- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e americano. 

 

 Tecnoloxía: 

- Uso dos blogs para encontrar ou compartir información sobre viaxes.  
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UNIDADE 7: Be Healthy! 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas partes do corpo e cos problemas de saúde. 

 Utilizar correctamente os verbos modais. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo online sobre un mozo que quedou en coma 

tras un accidente de tráfico e un texto sobre as fobias. 

 Escoitar e comprender unha conversa sobre tres atletas e outra sobre problemas de saúde. 

 Especular, falar sobre a saúde e sobre imaxes. 

 Falar co médico. 

 Escribir un correo electrónico informal, prestando atención ás fórmulas ou expresións de 

apertura e de peche. 

 Identificar e producir o son do i longo en palabras como sneeze ou be, e  do son /ai/ en 

palabras como like ou by. A acentuación dos modais na oración. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado co corpo humano. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 

 Word Power: idioms e partes do corpo. 

 

Listening  

 Comprensión oral dunha conversa de tres atletas na radio. 

 Realización de varios exercicios para demostrar que se comprenderon o contido da 

conversa. 

 

Grammar 

 Uso dos modais may e might para falar de posibilidade e de can, could e be able to para 

expresar capacidade e posibilidade. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 English in Use: o verbo allow para dar permiso. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para especular sobre problemas de saúde mediante o emprego 

da gramática e o vocabulario vistos. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo dixital sobre música e saúde.  

 Exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: información curiosa sobre a capacidade de aprender e esquecer linguas 

tras un coma. 

 English in Use: uso de did en oracións afirmativas para mostrar énfase. 

 

Grammar 

 Uso dos modais should para prestar consello, must, have to e need to para falar sobre 
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unha obriga ou necesidade e mustn’t para expresar prohibición. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 English in Use: uso de needn’t na linguaxe formal. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para comentar problemas de saúde e prestar consellos mediante 

o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Showing concern: fórmulas lingüísticas para expresar preocupación. 

 

Skills in Use 
Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con problemas de saúde. 

 English in Use: diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e americano. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral de diálogos nun colexio sobre problemas de saúde. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre os diálogos. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta dos sons /i:/ e /aɪ/. 
 Entoación correcta de oracións con modais. 

 English in Use: pronuncia enfática dos modais. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de problemas de saúde. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversas para conxecturar sobre o acontecido nas imaxes mediante o 

emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 English in Use, Agreeing / Disagreeing: fórmulas lingüísticas para expresar que se está de 

acordo ou non con algo. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dun correo electrónico informal. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un correo electrónico informal: 

modais e fórmulas informais de saúdo e despedida. 

 Preparación antes de escribir correo electrónico mediante a realización de varios 

exercicios. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

CLIL: An App for Phobias 

 Comprensión escrita dun texto sobre una aplicación para combater fobias. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave o texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Everyday English: Going to the Doctor 

 Comprensión oral e vocabulario e expresións típicas do médico e o paciente nunha 
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consulta. 

 Práctica oral a modo de médico e paciente empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar unha conversa entre un médico e un 

paciente nunha consulta. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

 

Everyday English: An E-mail 

 Exercicios relacionados co envío e a solicitude de información a través dun correo 

electrónico. 

 Redacción dun correo electrónico solicitando maior información. 

 

Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre os animais e a saúde. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 Did You Know?: datos curiosos sobre as melloras que causan nos alumnos nadar con 

golfiños. 

 TASK: redacción de un parágrafo sobre o uso dos cabalos en tratamentos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90, 94 e 100; Language Builder, WB, páxs. 18-19: vocabulario 

relacionado coas partes do corpo e os problemas de saúde. 

- Listening, SB, páxs. 90 e 94; Listening, WB, páx. 59, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

conversa sobre tres atletas, outra sobre problemas de saúde e outra sobre a medicina tradicional 

chinesa. 

- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e 100: os verbos modais may, might, can, could, be able to, 

should, must / have to / need to e mustn't. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 98: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para facer especulacións, falar sobre a saúde, comentar fotografías e 

fablar na consulta do médico. English in Use, SB, páxs. 93 e 95: uso de expresións para mostrar 

preocupación e para mostrar acordo ou desacordo. 

- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páx. 97; Culture Magazine, SB, páx. 138; Reading, WB, páx. 

59, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo online sobre a recuperación dun mozo tras un 

accidente de tráfico, un texto sobre fobias, uns textos sobre as terapias con animais, e un artigo 

sobre a homeopatía e a ciencia. 

- Pronunciation, SB, páx. 95: pronuncia do son do i longo en palabras como sneeze ou be. 

Pronuncia do son /ai/ en palabras como like ou by. A acentuación das palabras (e dos modais, en 

particular) na frase. 

- Writing, SB, páx. 96; Everyday English, SB, páx. 99, English in Use; Culture Magazine, SB, 

páx. 138, TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): expresión escrita dun correo 

electrónico a un amigo/a para contarlle algunha novidade, outro para solicitar maior información, 

un parágrafo sobre as terapias con cabalos, e un correo electrónico a un amigo/a para contarlle a 

túa visita ao médico, utilizando as expresións e vocabulario axeitados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90 e 94: coñecemento das partes do cuerpo e os problemas de saúde. 
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- Speaking, SB, páxs. 91 e 93; English in Use, SB, páx. 93: aprendizaxe de fórmulas e expresións 

para facer especulacións sobre posíbeis problemas de saúde, preocuparse por eles e dar consellos 

para mellorar. 

- Everyday English, SB, páx. 98: frases útiles que se usan nas visitas ao médico. 

- Reading, SB, páx. 97: interse por coñecer algunhas fobias. 

- Culture Magazine, SB, páx. 138: interese por coñecer as terapias con animais. 

 

 Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páx. 97; Culture Magazine, SB, páx. 138, Reading, WB, páx. 

59, exs. 1-2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a 

información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 98: respecto polas normas de 

conduta en interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as 

súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 96; Culture Magazine, SB, páx. 138, TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 122 

(Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 

uso da información e das súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 92: uso responsábel e seguro de Internet á hora de ler artigos e buscar 

informacións. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade 7. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á 

unidade 7 e o uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, 

Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á 

unidade 7. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 62-63; Self-Evaluation, WB, páxs. 63 e 131; Language 

Builder, WB, páxs. 18-19: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 

aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páx. 94; Listening, SB, páx. 94: responsabilidade á hora de coidar da propia 

saúde, por un mesmo e tamén polos demais. 

- English in Use, páxs. 93 e 95: aprendizaxe e práctica de expresións para mostrar preocupación e 

tamén acordo ou desacordo. 

- Everyday English, SB, páx. 98: aprendizaxe e práctica de fórmulas que se usan na visita ao 

médico. 

- CLIL, SB, páx. 97: respecto polas fobias e polas persoas que as sofren. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 98: uso da creatividade persoal á 

hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Vocabulary, SB, páxs. 90 e 94; Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páx. 97; Culture Magazine, 

SB, páx. 138: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 96 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 138, 

TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para 

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 63 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro 

dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Listening, SB, páx. 90: curiosidade por coñecer información sobre varios atletas. 

- Reading, SB, páx. 92: importancia da música como terapia alternativa para recuperarse tras un 

coma. 

- Did You Know?, SB, páxs. 92 e 138: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 
 

 Bioloxía e Xeoloxía: 

- As partes do corpo. 

- A saúde. 

 

 Valores Éticos: 

- A importancia de coidar da propia saúde. 

- A doazón de órganos. 

- As terapias alternativas (música, animais…). 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Educación Física: 

- Atletas que se recuperaron dalgún problema de saúde. 

 

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

- Uso das novas tecnoloxías para facer tratamentos de saúde. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Os verbos modais: may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to e mustn't. 

- Idioms relacionados coas partes do corpo. 

- Uso do verbo auxiliar did para enfatizar unha acción. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 Música: 

- A música como terapia para recuperarse dun coma. 

 

 Lingua Estranxeira: 

- Diferenza de significado dalgunhas expresións en inglés británico e americano. 

 

 Tecnoloxía: 

- Envío de correos electrónicos informais. 

- Lectura de artigos online.  
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UNIDADE 8: Making Sense 
 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado cos sentidos e os adxectivos descritivos. 

 O uso do xerundio e o infinitivo. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha entrada de blog sobre viaxes especiais que se 

organizan para persoas cegas e un texto sobre a multiculturalidade de Londres. 

 Escoitar de xeito comprensivo unha conversa sobre un experimento e un diálogo sobre unha 

experiencia. 

 Falar sobre os sentidos, sobre un mesmo e comentar unha experiencia. 

 Pedir indicacións no metro. 

 Escribir una descrición sobre unha experiencia, prestando atención ao uso de adxectivos e 

adverbios. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade en palabras como sudden, bland e smooth. 

A acentuación dos adverbios de cantidade na oración. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado cos sentidos. 

 Exercicios para practicar o vocabulario dos sentidos. 

 Word Power: expresións coa palabra sight. 

 

Grammar 

 Uso do xerundio como suxeito da oración e tras certos verbos, preposicións e expresións, 

e do infinitivo tras certos verbos e adxectivos. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 English in Use: verbos que poden ir seguidos tanto de infinitivo como de xerundio. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversas para falar sobre os sentidos mediante o emprego da gramática e 

o vocabulario vistos. 

 English in Use, Asking for clarification: expresións para pedir unha aclaración. 

 

Reading 

 Lectura dunha entrada de blog sobre unha empresa turística para cegos.  

 Exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 Did You Know?: información sobre o sistema de escritura braille. 

 

Listening  

 Comprensión oral dunha exposición sobre un experimento. 

 Exercicios para demostrar a comprensión da información clave da exposición. 

 

Grammar 

 Cambio de significado de certos verbos cando van seguidos de xerundio ou infinitivo. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 
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Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar dun mesmo mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

 English in Use, Reacting: expresións empregadas para expresar reaccións. 

 

Skills in Use 
Vocabulary 

 Adxectivos descritivos. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: palabras que se confunden facilmente con outras. 

 

Listening 

 Comprensión oral dun diálogo sobre unha experiencia. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o diálogo. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons /ʌ/, /æ/ e /u:/. 

 Patróns de acentuación dos adverbios de cantidade. 

 English in Use: acentuación dos adverbios de cantidade cando preceden un adxectivo. 

 

Focus on Functional Language 

 Uso de distintas expresións nun diálogo. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar sobre unha experiencia mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

   

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura da descrición dunha experiencia. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir unha experiencia: adxectivos e 

adverbios para proporcionar unha descrición máis precisa. 

 Preparación antes de escribir unha descrición dunha experiencia mediante a realización de 

varios exercicios. 

 Writing Task: descrición dunha experiencia seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e coa axuda do cuadro English in Use. 

 

Culture: London – A Multicultural City 

 Comprensión escrita dun texto acerca da multiculturalidade de Londres. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido.  

 

Everyday English: Giving Directions 

 Vocabulario e expresións para se mover en metro. 

 Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario e as expresións para se 

mover en metro. 

 Interacción oral cun compañeiro/a utilizando o vocabulario e as expresións para se mover 

en metro. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

 

Everyday English: A Web Page 
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 Exercicios relacionados cunha páxina web e comentarios online. 

 Redacción dun anuncio sobre un museo para unha páxina web e de comentarios sobre el. 

 

Language Summary 

 Resumo a xeito de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistos ao 

longo de toda a unidade. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita de tres textos sobre os sentidos. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 Did You Know?: datos curiosos sobre o sentido do gusto. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre os sabores e os ulidos preferidos. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páx. 102, 106 e 112; Language Builder, WB, páxs. 20-21: vocabulario 

relacionado cos sentidos e os adxectivos descritivos. Word Power, SB, páx. 102: expresións coa 

palabra sight. English in Use, SB, páx. 103: verbos que poden ir seguidos tanto de xerundio como 

de infinitivo. Word Power, SB, páx. 106: palabras que se confunden con facilidade. 

- Listening, SB, páxs. 105 e 106; Listening, WB, páx. 67, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

conversa sobre un experimento, un diálogo sobre unha experiencia e unha entrevista radiofónica 

sobre a discoteca Sencity.  

- Grammar, SB, páxs. 103, 105 e 112: uso do xerundio e o infinitivo. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a 

para falar sobre os sentidos, sobre un mesmo e comentar unha experiencia. English in Use, SB, 

páxs. 103 e 105: frases para pedir aclaracións e para reaccionar ante algo que se di. Everyday 

English, SB, páx. 110: fórmulas lingüísticas para pedir indicacións no metro. 

- Reading, SB, páx. 104; Culture, SB, páx. 109; Culture Magazine, SB, páx. 139; Reading, WB, 

páx. 67, exs. 1-2: comprensión escrita dunha entrada de blog sobre viaxes especiais para 

invidentes, un texto sobre a multiculturalidade de Londres, uns parágrafos sobre o gusto, a vista e 

o olfacto, e unha páxina web con comentarios de usuarios. 

- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia de sons de especial dificultade en palabras como 

sudden, bland e smooth. A acentuación dos adverbios de cantidade na oración.  

- Writing, SB, páx. 108; Everyday English, SB, páx. 111, English in Use; Culture Magazine, SB, 

páx. 139, TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 123 (Writing Plan): expresión escrita dunha descrición 

sobre unha experiencia, un anuncio sobre un museo para unha páxina web, un parágrafo sobre os 

ulidos ou sabores preferidos, e outra descrición sobre unha experiencia no teu país. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 102; Speaking, SB, páx. 103; Culture Magazine, SB, páx. 139: os 

sentidos. 

- Reading, SB, páx. 104; Reading, WB, páx. 67: percepción do mundo para as persoas que non 

teñen algún sentido. 

- Everyday English, SB, páx. 110: uso de fórmulas lingüísticas para pedir indicacións no metro. 

 

 Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 104; Reading, WB, páx. 67: os blogs e as páxinas webs. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: respecto polas normas de conducta en interaccións na clase 

co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 108; Culture Magazine, SB, páx. 139, TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 123  

(Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer 

uso da información e das súas fontes. 
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- Everyday English, SB, páx. 109: actitude crítica ante a información sobre como pedir 

indicacións no metro. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade 8. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta 

unidade. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á 

unidade 8 e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, 

Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á 

unidade 8. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, páxs. 70-71; Self-Evaluation, WB, páxs. 71 e 131; Language 

Builder, WB, páxs. 20-21: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 

aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páxs. 104; Reading, WB, páx. 67: respecto polas minusvalías das persoas. 

- English in Use, SB, páxs. 103 e 105: aprendizaxe e práctica de frases para pedir aclaracións 

sobre o que se  dixo e para reaccionar ante unha información recibida.  

- Speaking, SB, páx. 107: falar sobre experiencias con respecto ás dos outros e respectando as 

quendas de palabra. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a 

partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páxs. 105 e 106; Reading, SB, páx. 104; Grammar, SB, páx. 105; Vocabulary, 

SB, páxs. 102 e 106; Culture, SB, páx. 109; Culture Magazine, SB, páx. 139: mostra do sentido 

crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 108 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 

139, TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 123 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para 

presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 71 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro 

dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do trabalo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 102: actividades diversas para persoas con algunha discapacidade. 

- Reading, SB, páx. 104: viaxes organizadas para persoas invidentes. 

- Everyday English, SB, páx. 110: o uso do metro noutras cidades e como pedir indicacións. 

- Writing, SB, páx. 108: un mercado de comida en Pequín. 

- Culture Magazine, SB, páx. 139: interese por coñecer datos sobre os sentidos. 

- Grammar, WB, páx. 65, ex. 3: a linguaxe de signos. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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 Bioloxía e Xeoloxía: 

- Os sentidos. 

- As discapacidades. 

 

 Xeografía e Historia: 

- As viaxes e actividades especiais para persoas con algunha minusvalía. 

- Diferenzas culturais e sociais respecto aos sentidos. 

- As viaxes. 

 

 Valores Éticos: 

- Fórmulas axeitadas para pedir indicacións no metro. 

- Respecto polas persoas que teñen algunha minusvalía. 

- Respecto polas experiencias particulares de cada un/a. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

- O uso de Internet para comunicarse e recabar información. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Os xerundios e os infinitivos. 

- Os adxectivos descritivos. 

- Os adverbios de cantidade. 

- Palabras que se confunden con facilidade en inglés. 

- Expresións con sight. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

 Tecnoloxía: 

- O blog e a páxina web.  
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UNIDADE 9: Bridge to the Future 
 

a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre o estrés escolar e outro sobre a 

preparación para o futuro, repasando todas as estratexias de lectura aprendidas durante o 

curso. 

 Revisar todas as técnicas de word building traballadas en todas as unidades do libro: as 

collocations, os phrasal verbs, os sufixos e prefixos, as familias de palabras en inglés, 

sinónimos e antónimos. 

 Repasar a gramática aprendida: o Present Perfect Simple, o Past Perfect Simple, o Future 

Continuous, os verbos modais, os infinitivos e xerundios, as oracións de relativo, os 

condicionais, as oracións temporais, a pasiva e o estilo indirecto. 

 Escoitar de xeito comprensivo unha gravación sobre tres alumnos/as de diferentes partes do 

mundo que falan sobre os seus colexios. 

 Repasar oralmente as fórmulas traballadas na sección Speaking de todas as unidades. 

 Describir ilustracións e dar consellos. 

 Redactar un currículum online. 

 Redactar un correo electrónico formal para solicitar un posto de traballo, utilizando unha 

linguaxe formal. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura dun artigo sobre o estrés dos estudantes.  

 Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión da 

información clave do texto. 

 Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Vocabulary 

 Repaso do vocabulario e as técnicas de creación de palabras aprendidos durante o curso: 

prefixos, sufixos, familias de palabras, collocations e phrasal verbs con look e give. 

 Uso correcto do vocabulario que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 

Grammar  

 Repaso da gramática aprendida durante o curso: tempos verbais, modais, oracións de 

relativo, condicionais, pasiva e estilo indirecto. 

 Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas 

actividades. 

 

Skills in Use 
Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe funcional aprendida ao longo do curso. 

 

Listening 

 Comprensión oral de tres estudantes de distintas partes do mundo falando sobre o seu 

colexio. 

 Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o diálogo. 

 

Speaking 

 Práctica oral de conversas para falar de diferentes asuntos: descrición de imaxes, 

actividades ou traballos, debate sobre afirmacións e debate entre pais e fillos/as. 
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Writing 

 Realización de exercicios para repasar a orde e a elección das palabras, e os conectores á 

hora de afrontar a redacción dun texto, ademais da procura de erros nun texto xa 

redactado. 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura do contido un correo electrónico formal en 

que se solicita un posto de traballo.  

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de redactar un correo electrónico formal para 

solicitar un posto de traballo: linguaxe formal e despedida coa fórmula yours sincerely. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico formal para solicitar un posto de traballo 

seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro 

English in Use. 

 

Everyday English: Planning Your Future 

 Creación de diferentes diálogos e práctica oral destes cun compañeiro/a. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que se presta consello sobre 

unha situación relacionada cos estudos e o traballo. 

 

Everyday English: An Online CV 

 Exercicios para aprender a redactar un currículum online. 

 Creación dun currículum online. 

 IC: Communication Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu 

contido. 

 

CLIL: Getting Ready for Your Future 

 Lectura dun texto sobre como prepararse para o futuro. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar 

que se comprenderon os contidos. 

 IC: Culture Video: visión dun vídeo e realización de exercicios sobre o seu contido. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre o contacto físico. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

 TASK: redacción dun parágrafo sobre as diferenzas respecto ao contacto físico en tres 

culturas diferentes. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 114-115; CLIL, SB, páx. 126: comprensión escrita dun texto sobre o estrés 

escolar e de outro relacionado coa forma de prepararse para o futuro. 

- Vocabulary, SB, páxs. 116-117: prefixos, sufixos, familias de palabras, collocations, phrasal 

verbs, sinónimos e antónimos. 

- Grammar, SB, páxs. 118-119: repaso de todos os tempos verbais e estruturas gramaticais vistas 

ao longo do curso (Present Perfect Simple, Past Perfect Simple, Future Continuous, verbos 

modais, infinitivos e xerundios, oracións de relativo, o condicional, a pasiva e o estilo indirecto). 

- Listening, SB, páx. 120; Listening, WB, páx. 78, exs. 6-7: comprensión oral dunha gravación 

sobre tres alumnos de diferentes partes do mundo que falan sobre os seus colexios e dunha 

conversa sobre plans de futuro. 

- Speaking, SB, páx. 121; Everyday English, SB, páx. 124: participación en conversas e 

simulacións co compañeiro/a para describir imaxes, falar sobre plans de futuro e dar consellos. 

- Writing, SB, páxs. 122-123; Everyday English, SB, páx. 125, English in Use; Culture Magazine, 

SB, páx. 140, TASK; Writing, WB, páxs. 79 e 124 (Writing Plan): expresión escrita dunha 

redacción dun correo electrónico formal para solicitar un posto de traballo utilizando as 
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expresións e vocabulario axeitados, outra sobre algún amigo/a, outra sobre as diferenzas respecto 

ao contacto físico en tres culturas diferentes e creación dun currículum online. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páxs.114-115: interese por coñecer información sobre a situación de varios 

estudantes de diversas partes do mundo en canto a traballo e ao estrés. 

- Putting it together, SB, páx. 117: interese por coñecer o programa de voluntariado GLA para 

estudantes de secundaria. 

 

 Competencia dixital: 

- Reading, SB, páxs. 114-115; Reading, SB, CLIL, páx. 126; Reading, WB, páx. 77: manter unha 

actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páx. 121; Everyday English, SB, páx. 124: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información a súas fontes. 

- Writing, SB, páxs. 122-123; Writing, WB, páxs. 79 e 124  (Writing Plan): mostra de autonomía, 

eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Repaso de todos os puntos gramaticais. 

   + Burlington ESO Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes 

mediante preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á 

unidade 9 e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, 

Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exámenes correspondentes á 

unidade 9. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 119: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual 

para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Everyday English, SB, páx. 124: aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar sobre plans de 

futuro e dar consellos. 

- Putting it together, SB, páx. 117: o voluntariado. 

- Speaking, SB, páx. 121: falar sobre plans e dar opinións. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as 

interaccións que se dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 121; Everyday English, SB, páx. 124: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 120; Reading, SB, páxs. 114-115; CLIL, SB, páx. 126; Putting it together, 

SB, páx. 117; Reading, WB, páx. 77: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que 

se presentan. 

- Writing, SB, páxs. 122-123 (Getting Ready to Write e Writing Task); Writing, WB, páxs. 79 e 

124 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de 

modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 114-115: informacións sobre o estrés escolar. 

- Listening, SB, páx. 120: información sobre a vida escolar de tres estudantes de distintas partes 

do mundo. 
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- Reading, WB, páx. 77: clases a través de videoconferencia. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

 Xeografía e Historia: 

- O estrés escolar. 

- Os países e a súa ubicación no mapa. 

 

 Valores Éticos: 

- Fórmulas para dar consellos. 

- Respecto polas opcións e plans de futuro doutras persoas. 

- O traballo de voluntario/a. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Os prefixos e sufixos en inglés. 

- Familias de palabras. 

- Collocations con take, get e make. 

- Phrasal verbs con look e give. 

- O Present Perfect Simple. 

- O Past Perfect Simple. 

- O Future Continuous. 

- Os verbos modais. 

- Os infinitivos e xerundios. 

- As oracións de relativo. 

- As oracións temporais. 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- O condicional cero. 

- A pasiva en presente, pasado e futuro. 

- O estilo indirecto. 

 

 Lingua Estranxeira: 

- O proxecto “cloud grandmother” para axudar aos estudantes a practicar inglés. 

 

 Tecnoloxía: 

- O proxecto “cloud grandmother”. 

- As clases a través de videoconferencia. 

 
   

II.8.3  Materiais e  recursos didácticos. Libros de texto  

 
O libro de texto vixente no presente curso é: 
 

NEW ENGLISH IN USE 4        by Linda Marks & Charlotte Addison BURLINGTON BOOKS 

 

O profesorado aportará ademais outros tipos de material, como periódicos, revistas, cintas, xogos, 
vídeos, recursos dixitais, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas tratados  
nos libros de texto. 
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BACHARELATO 

III.1       Obxectivos do bacharelato 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que 

lles permitan: 

 a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsábel, inspirada polos valores da Constitución española así como 

polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa.  

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsábel e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular 

a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas 

con discapacidade. 

 d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral coma na escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a 

lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 

solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía no 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente. 

 k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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 l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural.  

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

No que respecta á nosa materia, e, seguindo as recomendacións do Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER), procurarase que o alumnado sexa capaz de organizar e 

expresar as súas propias ideas, experiencias e opinións a través de tarefas de expresión 

escrita e oral, e a avaliar as súas propias habilidades lingüísticas. Un alumno/a que estude 

bacharelato  deberá ser competente na maior parte de capacidades lingüísticas expresadas 

no nivel B1, é dicir, un usuario independente que: 

 

- é capaz de comprender os puntos principais de textos claros e en lingua estándar, 

se tratan sobre cuestións que lle son coñecidas, xa sexa en situacións de traballo, 

de estudo ou de lecer; 

 

- sábese desenvolver na maior parte das situacións que poden xurdir durante unha 

viaxe por zonas onde se utiliza a lingua; 

 

- é capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas que lle son familiares 

ou nos que ten un interese persoal; 

 

- pode describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como 

xustificar brevemente as súas opinións ou explicar os seus plans. 

 

III.2     Organización de procedementos para acreitar coñecementos previos  

Nos primeiros dias lectivos do curso, os membros do departamento proporán aos alumnos 
unha proba escrita para determinar o grao de consecución dos obxectivos dos cursos 
precedentes no tocante a vocabulario e estructuras sintáctico-discursivas. Así mesmo, os 
profesores manterán unha pequena conversa con cada un dos alumnos para establecer o 
grao de corrección fonética da súa pronunciación, a súa capacidade de comprensión e a 
fluidez da súa expresión oral en lingua inglesa. 

Os resultados destas probas servirán para que o profesorado popida enfocar ao seu labor 
docente reforzando o traballo naqueles aspectos ou destrezas que presenten algunha 
deficiencia. 
 

III.3 Programa de recuperación da materia pendente    
 

O Departamento de Inglés levará a cabo, como actividades complementarias propias, 

funcións de orientación, axuda e coordinación na recuperación da materia por parte dos 

alumnos que a teñen pendente do primeiro curso de bacharelato. Para lograrlo deberán 

acreditar a consecución dos contidos mínimos esixibles para poder acceder ao curso 

seguinte. Este labor de apoio e orientación será responsabilidade do Xefe de Departamento, 

que estará a disposición deste alumnado en todos os primeiros periodos de lecer do curso 

no Departamento. 
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Os alumnos disporán de unha convocatoria ordinaria no mes de maio e de unha 
extraordinaria no mes de setembro. 

A porcentaxe das distintas destrezas na cualificación das devanditas probas será aseguinte: 

Avaliación ordinaria     Avaliación ordinaria  

Writing:   40%   Writing:   40% 

Grammar tests:    35%   Grammar tests:    40% 

Reading:  15%   Reading:   20% 

Listening:  10%   -------------   ---- 

 
 
 
 

1º CURSO 

BACHARELATO.   

III.4.1 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe e grao de consecución      
mínimo esixible para superar a materia 

 

Bloque1.Comprensión de textos orais 

CONTIDOS 

1.1. Estratexias de comprensión:  

 Mobilización de información previa sobre o tipo  

 para realizar a tarefa de tarefa e o tema.  

 Identificación do tipo de escoita necesario (global, selectiva e detallada). 

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.  

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

 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

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

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
1.2. Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis comúns: verificadores, expresivos,     

apelativos e fáticos 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes ou a información, as ideas 
e as opinións, tanto implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinaladas. 
1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de 
textos de certa lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de lingua estándar e articulados a velocidade media ou 
normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos 
detalles.  
1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias persoas 
interlocutoras, e de descricións e narracións breves reproducidas por medio de dispositivos 
multimedia (radio, televisión, vídeo, internet, etc.), expresadas nunha linguaxe sen sentidos 
implícitos nin usos idiomáticos. 
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1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes de textos orais transmitidos por medios técnicos, claramente estruturados 
e en lingua estándar, articulados a velocidade lenta, sempre que as condicións acústicas 
sexan boas e se poida volver escoitar o que se dixo.  
1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía, e as utilizadas para 
iniciar e terminar o discurso, así como a intención comunicativa das persoas que as utilizan 
en situacións comunicativas variadas, relativas a temas coñecidos ou de interese persoal, 
emitidos en lingua estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal, que conteñan 
variedade de expresións, estruturas e locucións idiomáticas frecuentes, e termos habituais 
e cultos de uso común non especializados. 
1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os significados 
específicos xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común, segundo 
o contexto de comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde).  
1.7. Comprender a información esencial de conversas ou discusións en que se traten 
temas cotiáns xerais ou do seu interese (necesidades materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias persoais) relacionados co traballo, os estudos e o 
tempo de lecer, se as persoas participantes articulan con claridade, pausadamente e en 
lingua estándar, e se non hai interferencias acústicas.  
1.8. Recoñecer os significados e as intencións comunicativas expresas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, así como algunhas de 
carácter implícito (incluíndo o interese ou a indiferenza), cando a articulación é clara. 
1.9. Perseverar por acceder ao sentido do texto oral (cambiando o tipo de escoita, pedindo 

axuda ou escoitando varias veces os textos gravados) aínda que en ocasións e mesmo 
con frecuencia, as hipóteses de significado do texto oral non poidan ser verificadas con 
claridade 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de compresión, axustándoo e 
mellorándoo se é o caso, sacando conclusións sobre a actitude do falante e sobre o 
contido, baseándose na entoación e na velocidade da fala; deducindo intencións a partir do 
volume da voz do falante; facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, 
etc.), e intuíndo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as propias experiencias.  
1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á 
realización de actividades e normas de seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha 
instalación deportiva), público (por exemplo, nunha situación de emerxencia), educativo ou 
ocupacional (por exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de 
máquinas, dispositivos electrónicos ou programas informáticos). 
1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo ou 
ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a actividades e procedementos cotiáns e menos habituais, 
sempre que poida expor preguntas para comprobar que comprendeu o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns detalles 
1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou 
conferencia que verse sobre temas do seu interese ou da súa especialidade, sempre que o 
discurso estea articulado de maneira clara e en lingua estándar (por exemplo, unha 
presentación sobre a organización da universidade noutros países). 
1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de programas de 
radio e televisión relativos a temas de interese persoal ou da súa especialidade (por 
exemplo, entrevistas, documentais, series e películas), cando se articulan de forma 
relativamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou 
do seu interese. 
1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal 
de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao 
redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso  
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estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 
1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal 
de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao 
redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non 
se faga un uso moi idiomático da lingua. 
1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, tanto de 
viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza, sempre 
que as persoas interlocutoras eviten un uso moi idiomático da lingua e se non haxa 
interferencias acústicas.  
1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a exposición dun 
problema ou a solicitude de información respecto desta (por exemplo, no caso dunha 
reclamación), sempre que poida pedir confirmación sobre algúns detalles. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

CONTIDOS 

2.1  Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Identificar o contexto, o destinatario e a finalidade e da produción ou da 
interacción. 

 Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a  
     súa estrutura básica. 

 Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a    
  estrutura de discurso adecuados a cada caso e escollendo os expoñentes       
  lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa. 

 Activar os coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e  
  elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

 Execución: 

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

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

 Sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe prefabricada,          
    etc.) e apoiarse neles. 

 Cooperar na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e  
    das demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de    
    comunicación. 

 Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e  
     paralingüísticos. 

 Lingüísticos: 

 Substituír palabras por outras de significado parecido. 

 Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión. 

 Pedir axuda ou clarificación. 

 Paralingüísticos e paratextuais: 

 Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o 
significado. 

 Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais,    
    posturas, contacto visual ou corporal, e proxémica). 

 Usar sons cuasilingüísticos. 

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros acentuais, rítmicos e de entoación de 
carácter xeral, para expresar distintos significados segundo as demandas do contexto. 
2.2. Amosar a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o obxectivo 
comunicativo principal da mensaxe, aínda que poida haber algunhas pausas, para buscar 
palabras e vacilacións na expresión dalgunhas ideas máis complexas. 
2.3. Adecuar a produción do texto oral ás funcións comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os máis adecuados ao 
propósito comunicativo, e os patróns discursivos típicos de presentación e organización da 
información, entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema. 
2.4. Producir textos atendendo á súa planificación e utilizando estratexias de comunicación 
como o uso de circunloquios, paráfrases ou substitucións léxicas que permiten sacar 
proveito dos medios lingüísticos dispoñibles. 
2.5. Construír textos coherentes e ben estruturados sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de 
expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente,  de carácter tanto xeral como máis 
específico.  
2.6. Coñecer, seleccionar con atención e saber aplicar con eficacia as estratexias 
adecuadas para producir textos orais de diversos tipos e de certa lonxitude, tentando novas 
formulacións e combinacións dentro do propio repertorio, e corrixindo os erros (por 
exemplo, en tempos verbais, ou en referencias temporais ou espaciais) que conducen a 
malentendidos se a persoa interlocutora indica que hai un problema. 
2.7. Realizar una presentación oral planificada de certa lonxitude sobre temas xerais e 
educativos propios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia lineal, apoiándose en 
notas e elementos gráficos, e respondendo a preguntas complementarias de carácter 
previsíbel. 
2.8. Amosar certa flexibilidade na interacción polo que respecta aos mecanismos de toma e 
cesión do quenda de palabra, a colaboración coa persoa interlocutora e o mantemento da 
comunicación, aínda que poida que non sempre se faga de maneira acertada. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos,  
nas que describe con certo detalle feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o 
interese ou a indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros e películas, 
indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre temas do seu 
interese; fai comprensibles as súas opinións ou reaccións respecto das solucións posibles 
de problemas ou cuestións prácticas; expresa con amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 
2.2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como en situacións menos habituais en 
hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, estudo ou traballo (por exemplo, para 
facer reclamacións), expondo os seus razoamentos e puntos de vista con claridade e 
seguindo as convencións socioculturais que demanda o contexto específico. 
2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con 
anterioridade, realizando preguntas  
complementarias ou respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito 
predicible da interacción.  
2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidade pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos, como a paráfrase ou a explicación, e 
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paralingüísticos. 
2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo (por 
exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra artística ou literaria), 
coa suficiente claridade como para que se poida seguir sen dificultade a maior parte do 
tempo e cuxas ideas principais estean explicadas cunha razoable precisión, e responde a 
preguntas complementarias da audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal. 
2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade conversas e 
discusións cara a cara sobre temas cotiáns de interese persoal ou pertinentes para a vida 
diaria, comunicándose cun repertorio lingüístico sinxelo, aínda que ás veces precise facer 
pausas para pensar o que quere dicir. 
2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que  
pedir que lle repitan ou aclaren algunha dúbida, en conversas formais, entrevistas e 
reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando información relevante sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotiáns e menos habituais nestes 
contextos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os 
seus puntos de vista con claridade, e xustificando con certo detalle e de maneira coherente 
as súas opinións, os seus plans e as súas suxestións sobre futuras actuacións. 
2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 

 

Bloque3.   Comprensión de textos escritos 

CONTIDOS 

3.1. Estratexias de comprensión: 
 

 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema (coñecementos 
previos sobre o contido de que se trate) a partir da información superficial e paratextual: 
proveniencia do texto, imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, etc. 

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

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

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.  

 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.  

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

 Identificación das palabras clave. 

 Recoñecemento da información esencial que o texto proporciona e que é necesaria 
para lograr o obxectivo de lectura. 

 Supresión de informacións pouco relevantes (redundantes, de detalle e pouco 
pertinentes) para o obxectivo de lectura 

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.  

 Revisión e recapitulación continua e autointerrogación sobre a comprensión. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes do texto, a información, as 
ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas, claramente sinalizadas. 
3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas principais do texto como as 
implicacións facilmente discernibles; apreciar as intencións comunicativas derivadas do uso 
de expoñentes das devanditas funcións, e identificar os propósitos comunicativos xerais 
asociados a distintos formatos, patróns e estilos discursivos típicos. 
3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de 
textos de certa lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de lingua estándar e que traten temas tanto abstractos 
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como concretos dentro do propio campo de especialización ou interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre que se poidan reler as 
seccións difíciles. 
3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito as funcións e os significados 
específicos xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común, segundo 
o contexto de comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde). 
3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, auténticos ou adaptados, 
e relacionados cos propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, público e 
educativo, ben estruturados en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e 
sinxelo. 
3.6. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, redactada en 
lingua estándar e clara, que narre e describa acontecementos, sentimentos básicos ou 
desexos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias para comprender o 
texto, como a identificación da intención comunicativa, a anticipación da información a partir 
dos elementos textuais e non textuais, o uso do contexto, a aplicación de regras de 
formación de palabras para inferir significados ou o apoio na organización da información e 
no tipo de texto. 
3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 
noticias e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese, redactados 
nunha variante estándar da lingua. 
3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como 
dixital, información concreta para a resolución de tarefas da clase ou traballos de 
investigación relacionados con temas da súa especialidade, así como información concreta 
relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese educativo ou 
ocupacional, en páxinas web e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou 
corporativos. 
3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área de 
interese ou da súa especialidade, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por 
exemplo, sobre cómo redactar un traballo educativo seguindo as convencións 
internacionais). 
3.5. Comprende información relevante en correspondencia formal de institucións públicas 
ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de servizos (por 
exemplo,  
  carta de admisión a un curso). 
3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e educativo (por exemplo, folletos, 
prospectos, programas de estudos universitarios). 
3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas 
claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, 
e comprende o carácter dos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras están 
descritos claramente e co suficiente detalle. 
3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e 
blogs, nas que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas e se 
explican con razoable precisión, e se describen de maneira clara e detallada, experiencias, 
sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
do seu interese. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTIDOS 

4.1. Estratexias de produción:  
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 Planificación: 

 Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema e o que se pode ou se 
quere dicir, xerar ideas posibles, etc.)  

 Procurar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

 Execución: 

 Elaborar un borrador. 

 Estruturar o contido do texto. 

 Organizar o texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal do texto e 
entre todos conformar o significado ou idea global deste.  

 Considerar as propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 

 Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

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

 Apoiarse en sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar linguaxe 
"prefabricada", como frases feitas ou locucións).  

 Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional.  

 Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, 
lugares, actividades, procedementos e procesos. Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e expresión 
de predicións e de sucesos futuros a curto, medio e longo prazo. 

 Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

 Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

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

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

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

 Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 
situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e 
a longo prazo. 

 Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

 Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

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

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

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

 Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 
4.2. Estruturas sintáctico-discursivas. 
4.3. Léxico escrito común e máis especializado (produción), dentro das propias áreas de 
interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á descrición de 
persoas e obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; 
educación e estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación 
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intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura. 
4.4. Revisión: 

 Identificar problemas, erros e repeticións.  

 Prestar atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

 Realizar a escritura definitiva. 

 Presentar o texto de forma coidada (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso 
normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.) 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, por exemplo, desenvolvendo os puntos 
principais e ampliándoos coa información necesaria, a partir dun guión previo. 
 
4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una serie de temas xerais 
e máis específicos relacionados cos propios intereses ou as especialidade, facendo 
descricións co suficiente detalle; redactando en palabras propias, e organizando de 
maneira coherente, información e ideas extraídas de diversas fontes, e xustificando as 
propias opinións sobre temas xerais, ou máis específicos, utilizando elementos de cohesión 
e coherencia e un léxico de uso común, ou máis específico, segundo o contexto de 
comunicación. 
4.3. Adecuar a produción do texto escrito ás funcións comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os máis adecuados ao 
propósito comunicativo, e os patróns discursivos típicos de presentación e organización da 
información, entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema. 
4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e 
os elementos de conexión e de cohesión de uso común con fin de que o discurso estea ben 
organizado e cumpra adecuadamente a función ou funcións comunicativas 
correspondentes. 
4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito coidado (con 
atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) atendendo non só á 
corrección ortográfica da palabra, senón tamén ao uso de maiúsculas e minúsculas, e 
signos de puntuación. 
4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo de diferentes fontes, 
e escribir notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto 
orixinal. 
4.7. Escribir cartas formais e informais a persoas ligadas ao seu ámbito persoal e 
profesional nas que pide ou transmite información sinxela de carácter inmediato, 
salientando os aspectos que se consideran importantes, empregando a estrutura e 
características propias deste tipo de texto (cabeceira, despedida, sinatura, marxes, etc.). 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre 
un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un problema xurdido 
durante  
unha viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de certas 
accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre 
futuras liñas de actuación. 
4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con 
cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como 
de puntuación, na orde das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de 
interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)  
4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para tomar parte nun concurso internacional, ou para solicitar unhas prácticas en 
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empresas). 
4.4. Escribe, nun formato convencional e en calquera soporte, un currículo detallando e 
ampliando a información que considera relevante en relación co propósito e o destinatario 
específicos. 
4.5. Toma notas, facendo unha lista dos  
aspectos importantes, durante unha conferencia sinxela, e redacta un breve resumo coa 
información esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se formule dun modo 
sinxelo e se articule con claridade. 
4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información relevante e 
opinións sobre aspectos persoais, educativos u ocupacionais, respectando as convencións 
e as normas de cortesía. 
4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos e concretos, comproba información e pregunta 
sobre problemas e explícaos con razoable precisión, e describe, de maneira detallada, 
experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos 
relacionados cos seus intereses ou a súa especialidade. 
4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais dirixidas a institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas que dá e solicita información relevante, e expresa puntos de 
vista pertinentes sobre a situación obxecto da correspondencia, no ámbito público, 
educativo ou laboral, respectando as convencións formais e de cortesía propias deste  
  tipo de textos. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

CONTIDOS 

5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

 Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos distintivos 
como sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 

 Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia acentual 
das palabras). 

 Recoñecemento e uso comprensible dos elementos prosódicos (acento, ritmo e 
entoación das oracións). 

 Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común emitidas con 
procedementos básicos de redución fonética. 

5.3. Patróns gráficos e convencións ortográficas da palabra, da oración e do enunciado    
(punto, coma, punto e coma, comiñas, paréntese, signos de interrogación, signos de    
exclamación, puntos suspensivos e guión). 
5.4. Coñecementos morfosintácticos e discursivos: 

 Recoñecemento e uso de elementos morfosintácticos que permiten recoñecer, formular 
e organizar distintos tipos de texto. 

 Recoñecemento e uso de elementos, categorías, clases, estruturas, procesos e 
relacións gramaticais habituais en distintos tipos de discurso. 

5.5. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

 Convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non verbal.  

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

5.6. Plurilingüismo: 

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

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

5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.  
5.8. Funcións comunicativas:  
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 Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional.  

 Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, 
lugares, actividades, procedementos e procesos.  

 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 
situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e 
a longo prazo.  

 Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos.  

 Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

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

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

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  

 Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso.  
5.9. Léxico: 

 Recoñecemento e uso do léxico común e máis especializado relacionado con contidos 
educativos correspondentes e de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional, relativo á descrición de persoas e obxectos, o tempo e o espazo, estados, 
eventos e acontecementos, actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, 
sociais, educativas e profesionais; educación e estudo; traballo e emprendemento; bens 
e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura.  

 Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos como "Está libre esta cadeira?" ou "Podo...?", colocacións, frases feitas e 
léxico propio de temas relativos a feitos de actualidade. 

 Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos, e de procedementos de formación de 
palabras mediante recursos de derivación e de composición, e recoñecemento de 
"falsos amigos". 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

5.1. Discriminar e producir con certa fluidez patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis específicos, recoñecendo e dándolles os significados e as 
intencións comunicativas desexados. 
5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos 
da lingua estranxeira, en contextos reais ou simulados de comunicación. 
5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e 
algúns de carácter máis específico (por exemplo, indicacións para acoutar información, 
como parénteses ou guións), con corrección na maioría das ocasións; saber manexar 
procesadores de textos para resolver dúbidas ortográficas nos textos producidos en 
formato electrónico, e utilizar con eficacia as convencións de escritura que rexen na 
comunicación por internet. 
5.4. Coñecer e aplicar os trazos socioculturais e sociolingüísticos salientables das 
comunidades en que se utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas con respecto ás culturas 
propias, relativas a situacións cotiás e menos habituais no ámbito persoal, público, 
educativo e ocupacional ou laboral, sobre a estrutura socioeconómica, as relacións 
interpersoais, de xerarquía e entre grupos, o comportamento (posturas e acenos, 
expresións faciais, uso da voz, contacto visual e códigos proxémicos), as convencións 
sociais (actitudes, valores e tabús), os costumes e os usos, e actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente ás características das persoas interlocutoras e da situación 
comunicativa na produción do texto oral e escrito. 
5.5. Amosar interese por establecer relacións entre a cultura propia e a cultura da lingua 
meta para cumprir o papel de intermediación cultural, e abordar con eficacia a resolución 
de malentendidos interculturais, esforzándose por superar comparacións ou xuízos 
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estereotipados. 
5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e 
os elementos de conexión e de cohesión de uso común co fin de que o discurso estea ben 
organizado e cumpra adecuadamente a función ou as funcións comunicativas. 
5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e máis especializado 
cando se conta con apoio visual ou contextual, relacionado cos propios intereses e as 
propias necesidades nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, e 
expresións e modismos de uso habitual. 
5.8. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesita esta mediación 
por descoñecemento ou coñecemento insuficiente da lingua meta. 
5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso espontáneo da 
lingua estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso de adquisición da lingua e transfire á 
lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. 
5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, 
ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e secundarias, e utiliza o corrector 
informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 
5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de 
diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e como ferramenta de aprendizaxe de contidos 
diversos, e, durante as actividades de aula, en situacións de comunicación reais ou 
simuladas, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, 
linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos 
lingüísticos e culturais. 
5.4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros de outra 
diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación intercultural. 
5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de produción cultural 
dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, 
entre eles a biblioteca, internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 
5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, 
coherentes e adecuados ao propósito comunicativo. 
5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, 
evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e 
recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou contextual. 
5.8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido dun texto, oral ou 
escrito para facelo comprensible a persoas interlocutoras que descoñecen a lingua en que 
se produce, escribe o resumo dun debate oral ou un artigo lido noutra lingua, fai unha 
exposición oral a partir de notas, cambia de modalidade semiótica, como do texto ao  
5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
 
En todos os casos, o grao de consecución mínimo imprescindible dos estándares de 
aprendizaxe para superar a materia será do 50%. 
 
 

III.4.2 Secuenciación das unidades didácticas: obxectivos, contidos didácticos, 

competencias clave, elementos transversais 

 

UNIT 1 – Adventure Travel 
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a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a supervivencia no Amazonas. 

- Utilizar correctamente o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past Continuous. 

- Redactar a descrición dun lugar, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

- Comprender a información clave dunha conversación sobre a descrición dos lugares de vacacións. 

- Describir de forma oral unha fotografía. 

- Pronunciar correctamente os sons /s/ e /z/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 
 

- Familiarizarse co tema das viaxes de aventura a través dunha serie de fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Predición do contido dun texto a partir do título e da fotografía que o ilustra. 

- Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

- Comprensión dun texto sobre as dificultades e obstáculos dun aventureiro ao percorrer o Amazonas, para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para responder preguntas de opción múltiple. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

Phrasal Verbs. 

- Vocabulario relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios, na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; o xerundio e o infinitivo. 

 

 

 

 

Grammar 
 

- Expresión de hábitos e actividades: Present Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 

- Expresión de accións en curso e plans programados para un futuro próximo: Present Continuous. Uso e 

formación. Expresións temporais. 

- Expresión accións pasadas: Past Simple e Past Continuous. Uso e formación. 

- Expresións temporais. 

- Tip: os verbos estáticos. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 
 

- Comprensión oral dunha charla onde se dan algúns consellos para viaxar á selva do Amazonas.  

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 

Speaking 
 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección Language 

to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para describir fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións lingüísticas á hora de describir fotografías. 

 

Pronunciation 
 

- Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 
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- Pronuncia dos sons /s/ e /z/. 

 

Writing 
 

- Análise da estrutura dun texto descritivo. 

- Estudo e práctica da orde dos adxectivos que preceden o substantivo. 

- Produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

- Diferenzas entre o inglés británico e o americano, na sección Contrast. 

 

Looking Back 
 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 
 

- Comprensión dun texto sobre a Ruta 66, a mítica estrada que percorría Estados Unidos desde Chicago até Los 

Ángeles, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre tres atraccións que os turistas poden visitar na Ruta 66, para redactar 

un texto. 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 6-7; Extra Reading, WB, páx. 10: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas presentados na unidade; estratexia de lectura: predición do contido dun texto a partir do título e das 

imaxes que o acompañan; False Friends, SB, páx. 7: identificación de False Friends no texto; saber como 

responder Multiple-Choice Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 8, 9 e 12; Vocabulary Builder, WB, páxs. 78-79: uso de vocabulario relacionado coas 

viaxes e coa descrición de escenarios; Phrasal Verbs; o xerundio e o infinitivo. 

- Grammar, SB, páxs. 10-11: repaso do Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past 

Continuous. 

- Listening, SB, páx. 12: comprensión oral dunha conversación relacionada cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 13: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 141: recoñecemento do alfabeto fonético inglés e diferenciación dos sons 

consonánticos /s/ e /z/. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 9: expresión escrita dun texto descritivo dun lugar no que o 

alumno/a estivese, e do barrio ou vila onde vive, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 114: procura en Internet das atraccións da estrada destinadas aos turistas que fan a Ruta 

66. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 1.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de 

usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 11; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

78-79: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 6: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 6-7: reflexión sobre as dificultades e obstáculos que se lle presentaron ao aventureiro Ed 

Stafford nunha viaxe polo Amazonas. 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Vocabulary, SB, páxs. 8-9: interese por aprender as palabras, Phrasal Verbs e expresións relacionadas coas 

viaxes. 

- Grammar, SB, páxs. 10-11: uso da gramática aprendida na unidade, para desenvolverse en situacións que se 

dan en distintas viaxes ou para describir unha viaxe. 

- Skills, SB, páx. 12: capacidade para describir un escenario. 

- Listening, SB, páx. 12: comprensión dunha conversación sobre unhas vacacións. 

- Speaking, SB, páx. 13: capacidade para describir unha fotografía.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 6: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 13: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 9: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 6-7: adquisición de coñecementos sobre as viaxes de aventuras. 

- Culture Extra, SB, páx. 114: texto sobre a Ruta 66. 

- Listening, SB, páx. 12: adquisición de coñecementos sobre as experiencias de viaxes. 

 

d) elementos transversais 
 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Descricións de lugares. 

- Características do río Amazonas e dos grupos étnicos da zona. 

- Os distintos tipos de destinos turísticos. 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- A vida do explorador Capitán Robert Falcon Scott. 

- Descrición das actividades das persoas nos períodos de vacacións. 

- A Ruta 66: historia desta mítica estrada que percorría os Estados Unidos dunha costa á outra. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Os verbos estáticos. 

- Técnicas de lectura: predicir o contido. 

- O Present Simple e o Present Continuous. 

- O Past Simple e o Past Continuous. 

- Os Phrasal Verbs.  

- O xerundio e o infinitivo. 

- A orde dos adxectivos. 

- Uso da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A descrición oral dunha fotografía. 

- Expresións útiles. 
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UNIT 2 – To the Rescue 
 

a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario relacionado con situacións de emerxencia. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o comportamento de dúas persoas ao enfrontárense a 

situacións de emerxencia. 

- Utilizar o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple correctamente. 

- Redactar un texto narrativo empregando correctamente os conectores de secuencia. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista de radio. 

- Falar sobre feitos pasados. 

- Practicar a entoación das frases interrogativas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 
 

- Familiarizarse co tema das situacións de risco a través dun cuestionario. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura rápida dun texto para obter a idea xeral.  

- Comprensión dun texto sobre o comportamento de dúas persoas ao enfrontárense a situacións de emerxencia, 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para identificar afirmacións verdadeiras e falsas. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Diferenza entre os adxectivos con terminacións -ing e -ed. 

- Vocabulario relacionado con situacións de emerxencia na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to / would. 

 

Grammar 
 

- Expresión de accións pasadas: Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. Uso e formación. Expresións 

temporais. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 
 

- Comprensión oral dun programa de radio onde se dan consellos para sobrevivir a un accidente de avión. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista de radio. 

 

Speaking 
 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na sección Language 

to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para falar de situacións de emerxencia, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: uso de expresións lingüísticas para pediralle ao interlocutor/a que repita algo. 

 

Pronunciation 
 

- Pronuncia de frases interrogativas e oracións enunciativas atendendo á entoación. 

 

Writing 
 

- Análise da estrutura dun texto narrativo. 

- Estudo e práctica dos conectores de secuencia. 

- Diferenzas de uso entre algúns conectores de secuencia, na sección Contrast. 
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- Produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 
 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 
 

- Comprensión dun texto sobre unha zona de grande interese turístico no interior de Australia, chamada Outback, 

para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet da letra da canción Waltzing Matilda, o himno non oficial de Australia, para contestar a 

unhas preguntas. 

 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 18-19; Extra Reading, WB, páx. 18: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas presentados na unidade; estratexia de lectura: entender de forma xeral dous textos facendo unha lectura 

rápida dos mesmos, sen prestar atención ás palabras que poidan presentar dificultade; False Friends, SB, páx. 19: 

identificación de False Friends no texto; saber como responder True/False Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 20, 21 e 24; Vocabulary Builder, WB, páxs. 80-81: uso de vocabulario relacionado con 

situacións de emerxencia; os adxectivos acabados en -ed / -ing; uso de used to / would. 

- Grammar, SB, páxs. 22-23: o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple. 

- Listening, SB, páx. 24: comprensión oral dunha entrevista de radio relacionada cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 25: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 141: entoación correcta das preguntas e das oracións enunciativas. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 17: expresión escrita de textos narrativos, utilizando os 

conectores de secuencia aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 115: procura en Internet da letra da canción Waltzing Matilda, himno non oficial de 

Australia. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 2.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de 

usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 19; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

80-81: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 18: expresión oral de respostas a preguntas sobre temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 18-19: reflexión sobre o perigo das situacións de emerxencia nas que dúas persoas se viron 

involucradas. 

- Vocabulary, SB, páxs. 20, 21 e 24: interese por aprender as palabras relacionadas coas situacións de 

emerxencia, e por facer un uso correcto dos adxectivos acabados en -ed / -ing. 

- Grammar, SB, páxs. 22-23: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 24: capacidade para describir unha situación de emerxencia. 

- Listening, SB, páx. 24: comprensión dunha entrevista de radio. 

- Speaking, SB, páx. 25: capacidade para falar dun evento pasado.  

 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 18: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 17: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos 

a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 18-19: adquisición de coñecementos e reflexión sobre distintas situacións de emerxencia. 

- Culture Extra, SB, páx. 115: texto no que se dan consellos sobre como realizar distintas actividades en 

Outback, zona turística do interior de Australia, para evitar perigos. 

- Listening, SB, páx. 24: adquisición de coñecementos e reflexión sobre a experiencia dun adolescente nunha 

situación de emerxencia. 

 

d) elementos transversais 
 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- Rescate de trinta e tres mineiros atrapados en Chile a 600 metros baixo terra. 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Outback: o interior de Australia é un lugar de grande interese turístico, onde só reside o 10 % da poboación 

australiana. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Técnicas de lectura: deducir a idea xeral dun texto. 

- Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. 

- Uso dos conectores de secuencia. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e composición dunha narración. 

- Expresións útiles. 
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UNIT 3 – A Robotic World 
 

a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un robot que realiza labores de limpeza de verteduras de 

petróleo no mar. 

- Utilizar correctamente o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect Simple. 

- Redactar un correo electrónico empregando correctamente os adverbios de modo e de intensidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación. 

- Comparar fotografías. 

- Pronunciar correctamente os sons consonánticos /dʒ/, /ʃ/ e /tʃ/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 
 

- Familiarizarse co tema da robótica. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura da primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal que contén. 

- Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

- Comprensión dun texto sobre un robot que realiza labores de limpeza de verteduras de petróleo, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para completar oracións. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulario relacionado coa tecnoloxía na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used to. 

 

Grammar 
 

- Expresión de accións futuras co Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect Simple. 

Uso e formación. Expresións temporais. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 
 

- Comprensión oral dunha entrevista radiofónica na que se fala da vertedura de petróleo no Golfo de México. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 

Speaking 
 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección Language 

to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para comparar fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: uso de expresións lingüísticas para chamar a atención de alguén sobre algo. 

 

Pronunciation 
 

- Pronuncia dos sons consonánticos /dʒ/ e  /tʃ/. 

 

Writing 
 

- Análise da estrutura dunha carta informal ou dun correo electrónico. 

- Importancia do uso dos signos de puntuación, na sección Contrast. 
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- Estudo e práctica dos adverbios de modo e de intensidade. 

- Produción dun correo electrónico informal seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 
 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 
 

- Comprensión dun texto sobre Xapón, a capital mundial da robótica, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o “manga” e os debuxos animados xaponeses, para redactar un texto 

sobre un heroe robot famoso en Xapón. 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 30-31; Extra Reading, WB, páx. 26: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación da idea principal dun parágrafo mediante a 

lectura da primeira oración do mesmo; False Friends, SB, páx. 31: identificación de False Friends no texto; saber 

como completar frases dun parágrafo. 

- Vocabulary, SB, páxs. 32, 33 e 36; Vocabulary Builder, WB, páxs. 82-83: uso de vocabulario relacionado coa 

tecnoloxía; emprego de sufixos para formar adxectivos; uso de be used to / get used to. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35: o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect Simple. 

- Listening, SB, páx. 36: comprensión oral dunha conversación relacionada cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 37: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia dos sons consonánticos /dʒ/, /ʃ/ e /tʃ/. 

- Writing, SB, páxs. 38-39; Writing; WB, páx. 25: expresión escrita de cartas e correos electrónicos informais, 

utilizando os adverbios de modo e de intensidade aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 116: procura en Internet de robots humanoides que aparecen en debuxos animados e 

cómics xaponeses. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 3.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de 

usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 27; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

82-83: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 30: expresión oral de coñecementos sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 30-31: reflexión sobre a contaminación da auga por petróleo e da importancia de preservar 

o medio. 

- Vocabulary, SB, páxs. 32 e 33: interese por aprender o vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 36: capacidade para describir aparellos tecnolóxicos. 

- Listening, SB, páx. 36: comprensión dunha conversación relacionada cun aparello tecnolóxico. 

- Speaking, SB, páx. 37: capacidade para comparar fotografías.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Over to You, SB, páx. 30: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 37: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 38-39; Writing; WB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos 

a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 30-31: adquisición de coñecementos sobre robots utilizados para preservar o medio. 

- Culture Extra, SB, páx. 116: texto que fala sobre Xapón, a capital robótica do mundo. 

- Listening, SB, páx. 36: adquisición de coñecementos sobre o Kindle. 

 

d) elementos transversais 
 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- A construción de robots para facilitar a vida diaria. 

- Evolución da robótica para facilitarlles a realización de tarefas cotiás, como ir ao supermercado, ás persoas con 

mobilidade limitada. 

- As novas tecnoloxías como medio de comunicación entre as persoas. 

 

- Cultura Científica: 

 

- Xapón: a capital mundial da robótica. 

 

- Tecnoloxía Industrial: 

 

- Evolución dos inventos a favor da preservación do medio.  

 

- Lingua e literatura: 

 

- Familia léxica do campo das tecnoloxías. 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Técnicas de lectura: identificar a idea principal dun parágrafo. 

- Future Simple, Future Continuous e be going to. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- Orde das palabras na oración. 

- Adverbios de intensidade. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e redacción dun correo electrónico.  

- Comparación de fotografías. 

- Expresións útiles. 
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UNIT 4 – Between Us 
 

a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario asociado ás relacións persoais e ás descricións. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética entre 

dúas persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación sentimental. 

- Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 

- Redactar un texto describindo unha persoa, empregando conectores de adición e de contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varias conversacións informais. 

- Describir de maneira oral o aspecto físico e as características das persoas.  

- Pronunciar correctamente as palabras que conteñan o son consonántico /h/ e as formas contraídas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 
 

- Familiarizarse co tema das relacións persoais a través dunha serie de citas de personaxes famosos. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura do texto para identificar a intención do autor do mesmo. 

- Comprensión dun texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética entre dúas persoas, ante a 

posibilidade de estabelecer unha relación sentimental, para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para contestar a preguntas abertas. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Sufixos para formar substantivos. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulario asociado ás relacións persoais e ás descricións, na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; os adxectivos compostos. 

 

Grammar 
 

- Uso dos verbos modais e dos modais perfectos. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

 

Listening 
 

- Comprensión oral dun programa de radio onde se dan consellos sentimentais. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: conversacións informais. 

 

Speaking 
 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na sección Language 

to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para describir persoas, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións lingüísticas para engadir algo máis nunha conversación ou para salientar algo. 

 

Pronunciation 
 

- Práctica da pronuncia de palabras que inclúan o son /h/. 

- Práctica da pronuncia das formas contraídas. 

 

Writing 
 

- Análise da estrutura dun texto descritivo. 

- Estudo e práctica dos conectores de adición. 
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- Diferenzas no uso dos conectores de adición, na sección Contrast. 

- Produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 
 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 
 

- Comprensión dun texto sobre a educación dos británicos na mesa, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o tradicional “té das cinco” en Gran Bretaña. 

 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 42-43; Extra Reading, WB, páx. 34: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas presentados na unidade; estratexia de lectura: comprensión da intención do autor/a dun texto; False 

Friends, SB, páx. 43: identificación de False Friends no texto; saber como responder preguntas de 

desenvolvemento. 

- Vocabulary, SB, páxs. 44, 45 e 48; Vocabulary Builder, WB, páxs. 84-85: uso de vocabulario asociado ás 

relacións persoais; o uso dos sufixos para formar substantivos; os adxectivos compostos. 

- Grammar, SB, páxs. 46-47: os modais e os modais perfectos. 

- Listening, SB, páx. 48: comprensión oral de varias conversacións relacionadas cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 49: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia do son /h/ e das formas contraídas. 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing; WB, páx. 33: expresión escrita de textos descritivos, utilizando os 

conectores de adición aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 117: procura en Internet de información relacionada co “té das cinco” en Gran Bretaña. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 4.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de 

usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 35; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

84-85: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 42: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Vocabulary, SB, páxs. 44 e 45: interese por aprender as palabras relacionadas coas relacións persoais. 

- Grammar, SB, páxs. 46-47: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 48: capacidade para describir persoas. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 42: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 49: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing; WB, páx. 33: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos 

a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 42-43: lectura dun texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética entre 

dúas persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación sentimental. 

- Culture Extra, SB, páx. 117: texto no que se fala da diferenza dos costumes e da educación nas comidas das 

familias británicas, de antes e de agora. 

- Writing, SB, páxs. 50-51: adquisición de coñecementos sobre como expresar por escrito a descrición dunha 

persoa. 

 

 

d) elementos transversais 
 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Estudo das relacións sentimentais desde o punto de vista da composición xenética de cada persoa. 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- O matrimonio como unha convención social.  

- Evolución dos costumes relacionados co matrimonio. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para formar substantivos. 

- Técnicas de lectura: comprender a intención do autor. 

- Modais e modais perfectos. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha descrición. 

- Conectores de adición. 

- Expresións útiles. 

UNIT 5 – What’s It Worth? 
 

a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e coas compras. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un experimento planificado polo diario The Washington 

Post que consistía en observar a reacción da xente ante a música tocada por Joshua Bell, un dos mellores 

violinistas do mundo, que actuaba de incógnito no metro estadounidense. 

- Utilizar correctamente o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Redactar un texto argumentativo, empregando correctamente os conectores de contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varios diálogos. 

- Expresar opinións. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 
 

- Familiarizarse co tema dos hábitos de consumo a través dunhas fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Predición do contido dun texto a partir da procura de información específica (scanning).  

- Comprensión dun texto sobre un experimento no que o famoso violinista Joshua Bell se fai pasar por un 

músico da rúa, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: procura de sinónimos. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
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- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Collocations con verbos. 

- Vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e coas compras, na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos + preposición. 

 

 

 

Grammar 
 

- O primeiro, o segundo e o terceiro condicional. Uso e formación. 

- Tip: repaso dos verbos que se poden utilizar co primeiro e segundo condicional. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 
 

- Comprensión oral dun boletín de noticias sobre as actuacións na rúa como outro tipo de representación 

musical. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: varios diálogos breves. 

 

Speaking 
 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección Language 

to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para expresar a súa opinión sobre os artigos que aparecen nunhas fotografías, 

utilizando as expresións dadas. 

- Tip: a importancia de razoar as respostas á hora de intercambiar opinións. 

 

Pronunciation 
 

- Pronuncia dos sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

 

Writing 
 

- Análise da estrutura dun texto argumentativo. 

- Uso de expresións á hora de dar opinións e expoñer feitos, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos conectores de contraste. 

- Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 
 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 
 

- Comprensión dun texto sobre os mercados de segunda man, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o que John Freyer vendeu en eBay, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 54-55; Extra Reading, WB, páx. 42: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas presentados na unidade; estratexia de lectura: procura de información específica no texto a través do 

scanning; False Friends, SB, páx. 55: identificación de False Friends no texto; identificación de sinónimos nun 

texto. 

- Vocabulary, SB, páxs. 56, 57 e 60; Vocabulary Builder, WB, páxs. 86-87: uso de vocabulario relacionado cos 

hábitos de consumo e coas compras; Collocations con verbos; verbos + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59: o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Listening, SB, páx. 60: comprensión oral dun diálogo relacionado cos temas presentados na unidade. 
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-Speaking, SB, páx. 61: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia dos sons vocálicos /ʊ/ e /u:/. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 41: expresión escrita de textos argumentativos. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 118: procura en Internet do que John Freyer puxo á venda en eBay nos anos 2000-2001. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 5.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de 

usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 43; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

86-87: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 54: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 54 e 55: interese polo experimento que levou a cabo o violinista Joshua Bell. 

- Vocabulary, SB, páxs. 56, 57 e 60: interese por aprender o vocabulario relacionado cos hábitos de consumo. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 60: capacidade para utilizar o vocabulario relacionado coas compras. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 54: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 61: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 41: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos 

a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 54-55: lectura dun texto sobre as actuacións na rúa, como outro tipo de representación 

musical. 

- Culture Extra, SB, páx. 118: texto no que se fala dos mercados de segunda man. 

- Speaking, SB, páx. 61: expresión da opinión persoal. 

 

d) elementos transversais 
 

- Economía: 

 

- Comparación de prezos e estilos de compra. 

- A sociedade do consumismo. 

- As novas canles de compra: Internet, a telecompra, etc. 

- Influencia das modas e tendencias nos nosos hábitos de consumo. 

- A influencia dos símbolos de prestixio nos distintos ámbitos da sociedade. 

- Os efectos da publicidade nos hábitos e preferencias dos alumnos.  

- Os mercados de segunda man: unha alternativa ás canles habituais de compra. 

 

- Linguaxe e Práctica Musical: 

 

- As actuacións na rúa como outro tipo de representación musical. 

 

- Lingua e literatura: 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- Técnicas de lectura: procura de información específica nun texto. 

- Collocations con verbos. 

- Os verbos + preposicións. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e redacción dun texto argumentativo. 

- Os conectores de contraste. 

- Expresións útiles. 
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UNIT 6 – Behind the Scenes 
 

a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario relacionado co cinema. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a película Invictus. 

- Utilizar a voz pasiva correctamente. 

- Utilizar os verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

- Redactar unha crítica cinematográfica empregando conectores de finalidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación e dun anuncio publicitario. 

- Facer plans. 

- Pronunciar correctamente as palabras tendo en conta a súa acentuación. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 
 

- Familiarizarse co tema do cinema a través dunhas fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Predición do contido dun texto adiviñando o significado dalgunhas palabras polo seu contexto.  

- Comprensión dun texto sobre a película Invictus, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas 

e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para contestar a preguntas de opción múltiple. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Uso de prefixos para a formación de palabras co significado oposto.  

- Vocabulario relacionado co cinema na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; substantivos + preposición. 

 

Grammar 
 

- Uso adecuado da voz pasiva. Diferenzas coa voz activa. 

- Os verbos causativos. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 
 

- Comprensión oral dunha entrevista sobre os actores que protagonizaron a película Invictus. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación e un anuncio publicitario. 

 

Speaking 
 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección Language 

to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para facer plans para a fin de semana, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións para rexeitar suxestións. 

 

Pronunciation 
 

- Identificación da sílaba acentuada para pronunciar as palabras correctamente.  

 

Writing 
 

- Análise da estrutura dunha crítica cinematográfica. 

- A importancia das redes sociais na sociedade actual, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos conectores de finalidade. 
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- Produción dunha crítica cinematográfica seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 
 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 
 

- Comprensión dun texto sobre o deporte nacional por excelencia en Canadá, o hóckey sobre xeo, para realizar 

distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre un deporte de neve, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 66-67; Extra Reading, WB, páx. 50: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas presentados na unidade; estratexia de lectura: dedución do significado das palabras polo contexto; False 

Friends, SB, páx. 67: identificación de False Friends no texto; identificación correcta das palabras clave nun 

texto. 

- Vocabulary, SB, páxs. 68, 69 e 72; Vocabulary Builder, WB, páxs. 88-89: uso de vocabulario relacionado co 

cinema; prefixos; nomes + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71: a voz pasiva e os verbos causativos. 

- Listening, SB, páx. 72: comprensión oral dun anuncio e dunha conversación relacionados cos temas 

presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 73: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páxs. 142-143: acentuación das palabras. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 49: expresión escrita de críticas cinematográficas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 119: procura en Internet de deportes de neve. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 6.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de 

usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 51; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

88-89: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 66: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 66 e 67: lectura dun texto sobre a película Invictus. 

- Vocabulary, SB, páxs. 68, 69 e 72: interese por aprender o vocabulario relacionado co cinema. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Speaking, SB, páx. 73: capacidade para facer plans. 

- Writing, SB, páxs. 74-75: capacidade para escribir unha crítica cinematográfica. 

- Skills, SB, páx. 72: capacidade para describir unha película. 

 

 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 66: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Speaking, SB, páx. 73: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 49: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos 

a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 66-67: lectura dun texto sobre a representación da vida de personaxes históricos, a través da 

película Invictus. 

- Culture Extra, SB, páx. 119: texto no que se fala sobre o hóckey  sobre xeo. 

- Speaking, SB, páx. 73: os plans. 

 

d) elementos transversais 
 

- Cultura Audiovisual: 

 

- Adaptación da vida de personaxes históricos e do panorama actual ao cinema. 

- O cinema como mostra dos hábitos e tendencias da sociedade moderna. 

- Nollywood: a industria do cinema de Nixeria. 

- Repercusión dos actos sociais relacionados co cinema. 

 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- As redes sociais como medio de comunicación. 

 

- Educación Física: 

 

- O hóckey  sobre xeo: un deporte que se practica en Canadá desde o século XIX. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Técnicas de lectura: deducir o significado das palabras polo contexto. 

- A pasiva. 

- Os verbos causativos. 

- Os prefixos. 

- Uso dos conectores de finalidade. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha crítica de cinema. 

- Expresións útiles. 
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UNIT 7 – Out in the Cold 
 

a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario relacionado cos problemas sociais e coa súa solución. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre xente sen fogar que vive no aeroporto de Heathrow. 

- Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

- Redactar unha noticia xornalística empregando correctamente as conxuncións causais e consecutivas. 

- Comprender a información global e a específica dun boletín de noticias. 

- Especular sobre o que está a ocorrer nun lugar, a través dunhas fotografías.  

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/, e practicar o ritmo das oracións. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 
 

- Familiarizarse co tema dos problemas sociais a través dunha fotografía. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Predición do contido dun texto a partir da identificación das palabras clave que hai nel.  

- Comprensión dun texto sobre as persoas sen fogar que viven no aeroporto de Heathrow, para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: reflexión sobre as preguntas para as que hai que dar a opinión persoal sobre o tema proposto.  

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
 

- Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Uso de sufixos para a formación de adxectivos.  

- Vocabulario relacionado cos problemas sociais e coa súa solución, na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con facilidade. 

 

 

Grammar 
 

- Relato do que outra persoa preguntou, respondeu ou suxeriu, utilizando o estilo indirecto. Uso e formación.  

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Tip: reflexión sobre o uso dos reporting verbs. 

 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección Contrast. 

 

Listening 
 

- Comprensión oral das campañas de promoción de dous aeroportos internacionais. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un boletín de noticias. 

 

Speaking 
 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na sección Language 

to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para especular sobre o que está a ocorrer en dous lugares, a través dunhas 

fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: facer conxecturas sobre un tema.  

 

Pronunciation 
 

- Pronuncia dos sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/. 

- Práctica do ritmo das oracións.  

 

Writing 
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- Análises da estrutura dunha noticia xornalística. 

- Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas. 

- Diferenzas de uso das conxuncións causais, na sección Contrast. 

- Produción dunha noticia xornalística seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda 

do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 
 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 
 

- Comprensión dun texto sobre un programa de televisión no que se trata de concienciar a persoas podentes 

sobre os problemas de violencia, desemprego e pobreza dalgunhas zonas de Inglaterra, para realizar distintas 

actividades.  

- Procura en Internet de información sobre personaxes famosos que axudan a persoas sen recursos, para redactar 

un texto. 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 78-79; Extra Reading, WB, páx. 58: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación de palabras clave nos textos; False Friends, 

SB, páx. 79: identificación de False Friends no texto; Opinion Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 80, 81 e 84; Vocabulary Builder, WB, páxs. 90-91: uso de vocabulario relacionado cos 

problemas sociais e coas súas posíbeis solucións; sufixos para formar adxectivos; palabras que se confunden 

facilmente. 

- Grammar, SB, páxs. 82-83: o estilo indirecto. 

- Listening, SB, páx. 84: comprensión oral de varios informes relacionados cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 85: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar sobre os temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: sons vocálicos /əʊ/ e /ɒ/, e práctica do ritmo das oracións. 

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 57: expresión escrita de noticias xornalísticas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 120: procura en Internet de personaxes famosos que axudan a persoas sen recursos. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 7.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de 

usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 59; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

90-91: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 78: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 78 e 79: lectura dun texto sobre as persoas sen fogar que viven no aeroporto de Heathrow. 

- Vocabulary, SB, páxs. 80, 81 e 84: interese por aprender o vocabulario relacionado cos problemas sociais. 

- Grammar, SB, páxs. 82-83: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Speaking, SB, páx. 85: capacidade para facer especulacións. 

- Writing, SB, páxs. 86-87: capacidade para escribir unha noticia xornalística. 

- Skills, SB, páx. 84: capacidade para propoñer solucións para os distintos problemas sociais. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1


    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       230 

 

- Over to You, SB, páx. 78: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 85: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 57: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos 

a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 78-79: reflexión dun texto que fala sobre persoas sen fogar que viven no aeroporto de 

Heathrow, a través da súa lectura. 

- Culture Extra, SB, páx. 120: texto no que se fala sobre o programa de telerrealidade británico The Secret 

Millionaire. 

- Speaking, SB, páx. 85: as especulacións. 

 

d) elementos transversais 
 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- A realidade social dos indixentes. 

- Reacción dos viandantes ante un indixente. 

- Os aeroportos como refuxio para as persoas sen fogar. 

- A implicación dos dirixentes e de persoas representativas nos problemas sociais, como o das persoas sen fogar. 

- As folgas e as manifestacións como medio de protesta. 

 

- Economía: 

 

- As distintas situacións que se poden dar para que unha persoa acabe durmindo na rúa. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- O programa The Secret Millionaire trata de concienciar ás persoas máis podentes sobre os problemas de 

violencia, desemprego e pobreza dalgunhas zonas de Inglaterra. 

 

- Fundamentos da arte: 

 

- O teatro como medio para mostrar a vida dun grupo de mulleres sen fogar. 

 

- Educación Física: 

 

- A vida do xogador de fútbol portugués Bebé. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para a formación de adxectivos. 

- Técnicas de lectura: identificar palabras clave. 

- O estilo indirecto. 

- Uso das conxuncións causais e consecutivas. 

- Técnicas de escritura.  

- A estrutura e redacción dunha noticia xornalística.  

- Expresións útiles. 
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UNIT 8 – Everybody’s Business? 
 

a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para investigar 

aos aspirantes a un posto de traballo. 

- Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Redactar un texto de opinión empregando os pronomes persoais e os adxectivos posesivos. 

- Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 

- Expresar acordo ou desacordo con diferentes afirmacións. 

- Pronunciar correctamente os sons /i:/ e /I/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 
 

- Familiarizarse coas redes sociais a través dunhas ilustracións. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Comprensión da función dos pronomes e adxectivos posesivos no texto. 

- Comprensión dun texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para investigar aos candidatos/as a un 

posto de traballo, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: procura de antónimos nun texto.  

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Phrasal Verbs.  

- Vocabulario relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos, na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adxectivos  + preposición. 

 

Grammar 
 

- As oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

- Tip: os pronomes relativos who, which e that. 

- Diferenzas das estruturas de relativo aprendidas en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

Listening 
 

- Comprensión oral dunha conversación entre dous amigos sobre as probas ás que someten a aspirantes a un 

traballo para seleccionar persoal. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 

 

Speaking 
 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección Language 

to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que aparece nela. 

- Expresión de acordo ou desacordo ante diversas afirmacións. 

- Tip: expresións utilizadas para xustificar opinións. 

- Interacción oral co compañeiro/a para expresar as súas opinións sobre diversos temas, utilizando as expresións 

dadas. 

 

Pronunciation 
 

- Identificación e pronuncia dos sons vocálicos /i:/ e /I/. 

 

Writing 
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- Análise da estrutura dun texto de opinión. 

- Diferenzas entre un texto de opinión e un argumentativo, na sección Contrast. 

- Uso dos pronomes persoais e adxectivos posesivos para evitar a repetición innecesaria de substantivos e para 

que o texto se lea con fluidez. 

- Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 
 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 
 

- Comprensión dun texto sobre YouTube, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre xogos que se practican a través de Facebook, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 90-91; Extra Reading, WB, páx. 66: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación das referencias dos pronomes e dos 

adxectivos posesivos nun texto; False Friends, SB, páx. 91: identificación de False Friends no texto; antónimos. 

- Vocabulary, SB, páxs. 92, 93 e 96; Vocabulary Builder, WB, páxs. 92-93: uso de vocabulario relacionado coas 

redes sociais e cos distintos protocolos; Phrasal Verbs; adxectivos + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 94-95: os pronomes relativos; as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Listening, SB, páx. 96: comprensión oral dun programa de radio relacionado cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 97: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: os sons vocálicos /i:/ e /I/. 

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 65: expresión escrita de textos de opinión. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 121: procura en Internet de xogos que se practican a través de Facebook. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 8.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de 

usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 67; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

92-93: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 90: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 90-91: lectura dun texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para investigar aos 

candidatos/as a un posto de traballo. 

- Vocabulary, SB, páxs. 92 e 93: interese por aprender o vocabulario relacionado coas redes sociais. 

- Grammar, SB, páxs. 94-95: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Speaking, SB, páx. 97: capacidade para expresar acordo ou desacordo. 

- Writing, SB, páxs. 98-99: capacidade para escribir un texto de opinión. 

- Skills, SB, páx. 96: capacidade para manexar o vocabulario relacionado cos distintos protocolos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Over to You, SB, páx. 90: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 97: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 65: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos 

a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 90-91: lectura dun texto para a concienciación e a reflexión sobre os contidos das redes 

sociais. 

- Culture Extra, SB, páx. 121: texto no que se fala sobre o uso de YouTube, para realizar distintas actividades. 

- Speaking, SB, páx. 97: uso de expresións que indican acordo ou desacordo. 

 

d) elementos transversais 
 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- As redes sociais como medio de comunicación e de divulgación de información. 

- Consecuencias dun mal uso da información procedente das redes sociais. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- O uso que as personalidades da música e do cinema fan das redes sociais con fins benéficos. 

- A cultura de YouTube: persoas de todas as idades que comparten os seus vídeos sobre temas moi diversos. 

 

- Lingua e literatura: 

 

- Os pronomes relativos. 

- As oracións de relativo. 

- Os Phrasal Verbs. 

- O uso de pronomes persoais e de adxectivos posesivos para evitar a repetición de substantivos e para que o 

texto se lea con fluidez. 

- Técnicas de lectura: comprender as referencias ás que aluden os pronomes e os adxectivos posesivos. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dun texto de opinión.  

- Expresións útiles. 
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UNIT 9 – Cultural Contrasts 
 

a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario relacionado cos costumes propios doutras culturas e con distintos estilos de vida. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o proxecto dun montañeiro norteamericano para a 

construción dunha escola nunha vila de Paquistán. 

- Repasar a gramática que se estudou nas unidades anteriores. 

- Redactar unha biografía. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista. 

- Expresarse nunha entrevista. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 
 

Reading 
 

- Familiarizarse cos costumes doutras culturas a través dun cuestionario. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Comprensión do contido do texto a partir da inferencia de matices ou lendo entre liñas para comprender cousas 

que non están escritas.  

- Comprensión dun texto sobre o proxecto do montañeiro norteamericano Greg Mortenson para a construción 

dunha escola nunha vila de Paquistán, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e 

relacionadas coas da PAU. 

- Tip: reflexión sobre as preguntas nas que hai que indicar a que se refiren unhas palabras. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 
 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Collocations con substantivos. 

- Vocabulario relacionado cos costumes doutras culturas e coas distintas formas de vida, na sección Topic 

Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; want + infinitivo e  

want + obxecto + infinitivo. 

 

 

Grammar Review 
 

- Repaso da gramática que se estudou en unidades anteriores. 

- Uso correcto da gramática que se viu ao longo do libro, a través de distintas actividades. 

 

 

Listening 
 

- Comprensión oral dunha conferencia sobre o Instituto de Asia Central, fundado por Greg Mortenson. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

 

Speaking 
 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección Language 

to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que aparece nela. 

- Fórmulas lingüísticas para utilizar nunha entrevista.  

- Tip: a importancia de dar respostas detalladas. 

- Interacción oral co compañeiro/á para entrevistar e ser entrevistado, utilizando as expresións dadas. 

 

Pronunciation 
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- Pronuncia dos sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/. 

- Práctica e recoñecemento das palabras que van acentuadas nas oracións. 

 

Writing 
 

- Análise da estrutura dunha biografía. 

- Diferenzas entre unha biografía e unha autobiografía, na sección Contrast. 

- Repaso das técnicas de escritura vistas ao longo do libro. 

- Produción dunha biografía seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do cadro 

Useful Expressions. 

 

Looking Back 
 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 
 

- Comprensión dun texto, sobre o papel dalgunhas organizacións na recuperación do galés como lingua viva 

entre os seus habitantes, e realización de distintas actividades sobre o mesmo. 

- Procura en Internet de información sobre o “Pidgin English”, unha versión simplificada e rudimentaria do 

inglés usada como lingua franca, para despois redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 102-103; Extra Reading, WB, páx. 74: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: facer deducións mediante a lectura dun texto, 

lendo entre liñas; False Friends, SB, páx. 103: identificación de False Friends no texto; scanning. 

- Vocabulary, SB, páxs. 104, 105 e 108; Vocabulary Builder, WB, páxs. 94-95: uso de vocabulario relacionado 

cos costumes e coas distintas formas de vida doutras culturas; Collocations con substantivos; frases con want . 

- Grammar Review, SB, páxs. 106-107: repaso de toda a gramática aprendida. 

- Listening, SB, páx. 108: comprensión oral dunha entrevista relacionada cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 109: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: os sons vocálicos /ə/ e /ɔ:/ e a acentuación das distintas oracións. 

- Writing, SB, páxs. 110-111; Writing; WB, páx. 73: expresión escrita de biografías. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 122: procura en Internet de información sobre o “Pidgin English”. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher’s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 9.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de 

usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 75; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

94-95: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 102: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 102-103: lectura dun texto sobre o proxecto do montañeiro norteamericano Greg 

Mortenson para a construción dunha escola nunha vila de Paquistán. 

- Vocabulary, SB, páxs. 104, 105 e 108: interese por aprender o vocabulario relacionado cos costumes e coas 

distintas formas de vida doutras culturas. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1
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- Grammar Review, SB, páxs. 106-107: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida. 

- Speaking, SB, páx. 109: capacidade para levar a cabo unha entrevista e/ou facer o papel do entrevistado/a. 

- Writing, SB, páxs. 110-111: capacidade para escribir unha biografía. 

- Skills, SB, páx. 108: capacidade para manexar o vocabulario relacionado cos distintos tipos de vida doutras 

culturas. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 102: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 109: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 110-111; Writing; WB, páx. 73: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 102-103: lectura e reflexión sobre un texto relacionado co proxecto que o montañeiro Greg 

Mortenson levou a cabo para axudar aos habitantes dunha vila paquistaní. 

- Culture Extra, SB, páx. 122: texto no que se fala sobre a recuperación do galés como lingua viva entre os seus 

habitantes. 

- Speaking, SB, páx. 109: uso de expresións frecuentes nas entrevistas. 

 

d) elementos transversais 
 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- Os costumes e os contrastes propios das distintas culturas. 

- O papel dalgunhas organizacións na recuperación do galés como lingua viva entre os seus habitantes. 

- A historia do montañeiro Greg Mortenson e de como construíu unha escola nunha vila de Paquistán, en 

agradecemento polo trato recibido durante a súa estancia alí. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- A fama de Justin Bieber entre os adolescentes de todo o mundo. 

 

- Economía: 

 

- Adaptación dos produtos das grandes marcas ás necesidades dos mercados locais doutros países. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Técnicas de lectura: inferir significados non explícitos. 

- Want + infinitivo / want + obxecto + infinitivo. 

- Collocations con substantivos. 

- Repaso de toda a gramática vista. 

- Repaso das técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha biografía. 

- Expresións útiles. 

 

 

II.7.4  Materiais e  recursos didácticos. Libros de texto  
 
O libro de texto vixente no presente curso é: 
 

NEW ENGLISH IN USE 4        by Linda Marks & Charlotte Addison BURLINGTON BOOKS 

 

O profesorado aportará ademais outros tipos de material, como periódicos, revistas, cintas, xogos, 
vídeos, recursos dixitais, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas tratados 
nos libros de texto. 
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III.4.3  Materiais e  recursos didácticos. Libros de texto  
 
O libro de texto vixente no presente curso é: 
 

CONTRAST for Bachillerato 1       by Alan Williams & Margaret Baines BURLINGTON BOOKS 

 

O profesorado aportará ademais outros tipos de material, como periódicos, revistas, cintas, xogos, 
vídeos, recursos dixitais, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas tratados 
nos libros de texto. 

 

2º CURSO 

BACHARELATO.   

III.5.1 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe e grao de consecución      
mínimo esixible para superar a materia 

Bloque1.Comprensión de textos orais 

CONTIDOS 

1.1. Estratexias de comprensión:  

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

 Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva, 
detallada, etc.). 

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.  

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

 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

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

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
1.2. Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis habituais: verificadores, 

expresivos, apelativos e fáticos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN   

1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral; a 
información esencial; os puntos principais; os detalles relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como explicitas do texto, formuladas de maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua cando a imaxe facilita a 
comprensión. 

1.3. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común segundo o contexto 
de comunicación (por exemplo, estrutura interrogativa para expresar admiración). 

1.4. Comprender o esencial de conversas ou debates sobre temas educativos ou profesionais 
da súa área de interese, desenvolvidos nunha linguaxe sen usos idiomáticos, e extraer 

información específica relevante aínda que non se comprenda a totalidade dos textos. 

1.5. Recoñecer os significados e intencións comunicativas expresas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, así como algunhas de 
carácter implícito (incluíndo a ironía e o humor), cando a articulación é clara. 

1.6. Ientificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente complexos, nunha variedade de lingua 
estándar e articulados a velocidade normal, que traten temas tanto concretos como 
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abstractos, incluso se son de carácter técnico cando estean dentro do propio campo de 
especialización ou de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral/profesional, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos detalles. 

1.7. Comprender as ideas principais e as específicas máis relevantes de textos gravados ou 
audiovisuais emitidos en lingua estándar, con claridade na fala, e sen condicións externas 
que dificulten a comprensión. 

 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

 1.1. Comprende instrucións, anuncios, declaracións e mensaxes detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a velocidade 
normal (por exemplo, declaracións ou mensaxes institucionais).  

1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais de conversas 
e debates relativamente extensos e animados entre varias persoas interlocutoras que teñen 
lugar na súa presenza, sobre temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre que 
o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua 

1.3. Comprende, en debates e conversas informais sobre temas habituais ou do seu interese, 
a postura ou punto de vista das persoas interlocutoras, así como algúns sentidos implícitos 
e matices como a ironía ou o humor. 

1.4. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no  
    ámbito educativo ou ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións sobre 

temas da súa especialidade e relativos a liñas de actuación e outros procedementos 
abstractos, sempre que poida confirmar o que o interlocutor quixo dicir e conseguir 
aclaracións sobre os aspectos ambiguos. 

1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en presentacións, conferencias ou seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas educativos ou profesionais da súa área de interese, tanto 
concretos como abstractos, sempre que haxa marcadores que estruturen o discurso e 
guíen a comprensión. 

1.6. Comprende o contido da información da maioría do material gravado ou retransmitido nos 
medios de comunicación, relativo a temas de interese persoal, identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o humor do falante, sempre que o discurso estea articulado con 
claridade, nunha variedade de lingua estándar e a velocidade normal. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

CONTIDOS 

2.1  Estratexias de produción: 

 Planificación: 

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

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

 Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa. 

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

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

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

 Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolle o maior partido (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.). 

 Cooperación na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e 
das demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos ou 
paralingüísticos: 

 Lingüísticos: 

 Modificación de palabras de significado parecido. 

 Definición ou parafrase dun termo ou dunha expresión. 

 Produción de autocorrección, falsos comezos, repeticións e circunloquios. 

 Paralingüísticos. 

 Petición de axuda ou clarificación.  

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

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

 Uso de sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 
Uso dos elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos 
marcadores discursivos para indicarlle á persoa destinataria ou oínte as partes do discurso 
que deben ser cointerpretadas. 

2.2. Rutinas ou modelos de interacción segundo o tipo de situación de comunicación en 
contextos informais e formais máis habituais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

2.1. Coñecer, seleccionar con coidado e saber aplicar eficazmente e con certa naturalidade as 
estratexias adecuadas para producir textos orais de diversos tipos e de certa lonxitude, 
planificando o discurso segundo o propósito, a situación, os interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo á paráfrase ou a circunloquios cando non se atopa a expresión 
precisa, e identificando e corrixindo os erros que poidan provocar unha interrupción da 
comunicación. 

2.2. Construír textos claros e co detalle suficiente, ben organizados e adecuados ao 
interlocutor e ao propósito comunicativo, sobre temas diversos, xerais e máis específicos 
dentro do propio campo de especialidade ou de interese, e defender un punto de vista 
sobre temas xerais ou relacionados coa propia especialidade, indicando os proles e os 
contras das opcións, así como tomar parte activa en conversas formais ou informais de 
certa lonxitude, desenvolvéndose cun grao de corrección e fluidez que permita manter a 
comunicación.  

2.3. Utilizar correctamente, sen erros que conduzan a malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de coherencia e de cohesión de 
uso común e máis específico, seleccionándoos en función do propósito comunicativo no 
contexto concreto (por exemplo, o uso da voz pasiva en presentacións de carácter 
educativo, ou de frases de relativo para facer unha descrición detallada). 

2.4. Ler en voz alta con énfase expresiva de xeito que poidan recoñecerse as ideas clave, 
utilizando o ritmo e as pautas para facer a lectura comunicativa, engadindo algún 
comentario persoal ao texto (aclaración de palabras, algún novo exemplo, unha alusión a 
experiencias compartidas, etc.) e corrixíndose con naturalidade no caso dalgunha 
equivocación. 
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2.5. Planificar e articular o texto oral segundo a función ou as funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada caso, seleccionando os expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus matices de significación, e os patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar e organizar a información, deixando claro o que se considera 
importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as digresións 
con respecto ao tema principal. 

2.6. Expresarse con relativa facilidade e naturalidade, e cun grao de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen moita axuda do interlocutor, aínda que poidan darse algúns 
problemas de formulación que retarden algo o discurso ou que requiran expor de maneira 
distinta o que se quere dicir. 

2.7. Xestionar a interacción de maneira eficaz en situacións habituais, respectando e tomando 
a quenda de palabra con amabilidade e cando se desexa, e axustando a propia 
contribución á dos interlocutores, percibindo as súas reaccións, e defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo difíciles (por exemplo, cando a persoa interlocutora acapara a 
quenda de palabra, ou cando a súa contribución é escasa e hai que encher as lagoas 
comunicativas ou animala a participar). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral espontáneo (sintaxe limitada, 
estratexias de compensación, negociación do significado co interlocutor, etc.) do 
planificado, e considera as características que este comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia informativa, elementos de cohesión, etc.). 

2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese educativo ou 
relacionados coa súa especialidade (por exemplo, o desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de aspectos históricos, sociais ou económicos), cunha estrutura 
clara que axuda os oíntes a fixárense nos aspectos máis importantes, e demostrando 
seguridade á hora de contestar preguntas do auditorio formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

2.3. Participa con soltura en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que describe con detalle feitos, experiencias, sentimentos e 
reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente aos sentimentos 
que expresan os seus interlocutores; describe con detalle experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas; expresa con convicción crenzas, acordos e desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva as súas opinións e proxectos. 

2.4. Toma parte adecuadamente en conversas formais, entrevistas, reunións e debates de 
carácter educativo ou ocupacional, achegando e pedindo información relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e abstractos de temas cotiáns e menos habituais nestes 
contextos; explicando os motivos dun problema complexo e pedindo e dando instrucións ou 
suxestións para resolvelo; desenvolvendo argumentos de forma comprensible e 
convincente e comentando as contribucións dos interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras actuacións. 

2.5. Participa na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, cun bo grao de 
fluidez e claridade, malia algúns erros esporádicos. 

2.6. Realiza unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con 
anterioridade, formulando preguntas complementarias ou respondendo a elas, 
reaccionando ante unha resposta que non entenda, e interactuando para pedir repeticións 
e confirmar a comprensión mutua. 
 

Bloque3.   Comprensión de textos escritos 

CONTIDOS 

3.1. Estratexias de comprensión 

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

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

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.  

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

 Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

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

 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

3.1. Uso de diferentes estratexias de lectura como a identificación da intención comunicativa, 
a anticipación da información a partir dos elementos textuais e non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir significados e a 
organización da información e o tipo de texto. 

3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua, formulados de 
xeito claro. 

3.3. Seguir instrucións de certa complexidade e extensión tanto do ámbito público como do 
propio da especialidade, aínda que sexa necesario apoiarse para a comprensión en 
soportes visuais como debuxos, bosquexos e outros.  

3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente complexos, nunha variedade de lingua 
estándar e que traten de temas tanto concretos como  

abstractos, mesmo se son de carácter técnico, cando estean dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou 
profesional, sempre que se poidan reler as seccións difíciles. 

3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a liña argumental no tratamento do asunto 
presentado en xornais, revistas, guías, páxinas web e novelas, e distinguir entre 
información, opinión e persuasión, así como comprender en textos literarios as relacións 
entre os personaxes e os motivos que os impulsan a actuar.  

3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos e relacionados cos propios 
intereses e as necesidades nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou 
profesional, ben estruturados, en rexistro estándar da lingua e escritos sen modismos 
pouco frecuentes. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario 
sobre asuntos do seu interese persoal (por exemplo, carteis, folletos, pancartas ou grafitti), 
educativo (por exemplo, carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns 
informativos ou documentos oficiais). 

3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia 
persoal en calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se transmiten e se xustifican 
de xeito detallado información, ideas e opinións sobre temas concretos e abstractos de 
carácter persoal e dentro da súa área de interese. 

3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo detalles sobre condicións e advertencias, sempre que poida volver 
ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre instrumentos de medición ou de 
procedementos científicos). 
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3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías 
de servizos, sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da 
súa área de interese ou a súa especialidade. 

3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, 
información detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais, institucionais ou corporativos. 

3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade 
de temas de actualidade ou máis especializados, tanto concretos como abstractos, dentro 
da súa área de interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos. 

3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas implícitas e o uso 
poético da lingua en textos literarios que presenten unha estrutura accesible e unha 
linguaxe non moi idiomática, e nos que o desenvolvemento do tema ou da historia, os 
personaxes centrais e as súas relacións, ou o motivo poético, estean claramente 
sinalizados con marcadores lingüísticos doadamente recoñecibles. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTIDOS 

4.1. Estratexias de produción:  

 Planificación: 

 Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas, co fin 
  de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se 

pode          ou se quere dicir, etc.)  

 Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario       ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.) 

 Execución: 

 Elaboración dun borrador. 

 Estruturación do contido do texto. 

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

 Discriminación das propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 

 Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de 
cada  

  tipo de texto.  

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

 Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolles o maior partido (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.). 

 Revisión: 

 Identificación de problemas, erros e repeticións.  

 Verificación da progresión e da coherencia. 

 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

 Reescritura definitiva. 

 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso  
  normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.). 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

4.1. Utilizar estratexias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e fluído, evitando o uso de 
palabras ou estruturas das que non se estea seguro e seguindo adecuadamente o proceso 
de escritura: planificación do texto, selección das ideas pertinentes ao propósito 
comunicativo, presentación das ideas segundo o tipo de texto, organización adecuada en 
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parágrafos, e revisión da coherencia, a cohesión, a ortografía, a puntuación e as 
concordancias.  

4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estruturados e de certa lonxitude; por exemplo, integrando de maneira 
apropiada información relevante procedente de fontes diversas, ou reaxustando o rexistro 
ou o estilo (incluíndo léxico, estruturas sintácticas e patróns discursivos) para adaptar o 
texto ao destinatario e ao contexto específicos. 

4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben estruturados sobre unha ampla serie de temas 
relacionados cos propios intereses ou a especialidade, facendo descricións claras e 
detalladas; sintetizando información e argumentos extraídos de diversas fontes e 
organizándoos de maneira lóxica; e defendendo un punto de vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando os proles e os contras das opcións, utilizando para iso os 
elementos lingüísticos adecuados para dotar o texto de cohesión e coherencia, e 
manexando un léxico adaptado ao contexto e ao propósito comunicativo que se persegue. 

4.4. Planificar e articular o texto escrito segundo a función ou as funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada caso, seleccionando os expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus matices de significación, e os patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar e organizar a información, deixando claro o que se considera 
importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as digresións 
con respecto ao tema principal. 

4.5. Elaborar resumos e notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal. 

4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa (con atención a marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en 
soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da 
presentación nas comunicacións escritas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

4.1. Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o desenvolvemento e as conclusións dun experimento, sobre 
un intercambio lingüístico, unhas prácticas ou un traballo de investigación), ou menos 
habituais (por exemplo, un problema xurdido durante unha estadía no estranxeiro), 
desenvolvendo un argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e achegando conclusións 
xustificadas. 

4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que permita 
recoñecelo con claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e ofrecendo unha 
opinión persoal argumentada. 

4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para matricularse nunha universidade, solicitar un traballo, abrir unha conta 
bancaria ou tramitar un visado). 

4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado, xunto cunha carta de 
motivación (por exemplo, para ingresar nunha universidade estranxeira, ou presentarse 
como candidato/a a un posto de traballo).  

4.5. Toma notas co suficiente detalle durante unha conferencia, unha charla ou un seminario, 
e elabora un resumo con información relevante e as conclusións adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado coa súa especialidade e o discurso estea ben estruturado. 

4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera soporte, nos que 
transmite e solicita información detallada, explicacións, reaccións e opinións sobre temas 
persoais, educativo ou ocupacionais, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e comunícase con seguridade en 
foros e blogs, transmitindo emoción, resaltando a importancia persoal de feitos e 
experiencias, e comentando de maneira persoal e detallada as noticias e os puntos de vista 
das persoas ás que se dirixe.  
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4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou profesional dirixidas 
a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita información, 
describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as súas competencias, e explica e 
xustifica co suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus plans (por exemplo, 
carta de motivación para matricularse nunha universidade estranxeira, ou para solicitar un 
posto de traballo), respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de 
textos. 

 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

CONTIDOS 

5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

 Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos distintivos 
como sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 

 Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia acentual 
das palabras). 

 Recoñecemento e uso comprensible dos elementos prosódicos (acento, ritmo e 
entoación das oracións). 

 Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común emitidas con 
procedementos básicos da redución fonética. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

 Convencións sociais. 

 Recoñecemento das normas e as variacións sociais, as convencións sociais e as 
formas, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; 
características básicas do sentido do humor; usos lingüísticos adecuados ao contexto; 
referencias relativas á identidade nacional ou cultural; linguaxe non verbal e diferenzas 
específicas entre a propia cultura e a cultura portada pola lingua obxecto de estudo. 

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

B5.4. Plurilingüismo: 

 Consciencia das habilidades metalingüísticas adquiridas durante as aprendizaxes 
lingüísticas, e transferencia destes coñecementos e estratexias dunha lingua a outra 
para avanzar no seu dominio. 

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

B5.5. Funcións comunicativas:  

 Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional.  

 Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, 
lugares, actividades, procedementos e procesos.  

 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 
situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e 
a longo prazo.  

 Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos.  

 Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

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

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

 Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  

 Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 
B5.6. Léxico: 

 Recoñecemento e uso de léxico oral e escrito común e máis especializado dentro das 
propias áreas de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo 
á descrición de persoas e obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, 
educativas e profesionais; educación e estudo; traballo e emprendemento; bens e 
servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura.  

 Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de 
actualidade). 

 Recoñecemento e uso de antónimos, sinónimos e de procedementos de formación de 
palabras mediante recursos de derivación e de composición, e recoñecemento de 
"falsos amigos". 

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

5.1. Discriminar e reproducir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 
común e máis específicos, axustándose debidamente a algunha variedade estándar da 
lingua, e seleccionalos en función das propias intencións comunicativas, incluíndo a 
expresión sinxela da ironía e do humor.  

5.2. Axustarse con consistencia aos patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de carácter máis específico. 

5.3. Distinguir a función ou as funcións comunicativas principais e secundarias do texto, como 
implicacións facilmente discernibles, e apreciar as diferenzas de significación de distintos 
expoñentes destas, así como distinguir os significados e os propósitos xerais asociados ao 
uso de patróns discursivos típicos polo que respecta á presentación e á organización da 
información (entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema; a topicalización, pondo o 
tema da oración ao principio, como por exemplo en "Diso non quero falar"; contraste, 
digresión ou recapitulación).  

5.4. Integrar na propia competencia intercultural, para producir textos orais e escritos ben 
axustados ao contexto específico, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e culturas meta relativos a costumes, usos, actitudes, valores e 
crenzas, e superar as diferenzas con respecto ás linguas e culturas propias, e os 
estereotipos, demostrando confianza no uso de diferentes rexistros ou outros mecanismos 
de adaptación contextual, e evitando erros serios de formulación ou presentación textual 
que poidan conducir a malentendidos ou situacións potencialmente conflitivas. 

5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e máis especializado segundo os propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, público, educativo e laboral ou profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras e expresións, e as connotacións máis discernibles, que 
permita un uso humorístico, poético ou estético sinxelo do idioma. 

5.6. Coñecer coa profundidade debida e aplicar eficazmente á comprensión do texto os 
coñecementos sociolingüísticos relativos á estruturación social, ás relacións interpersoais 
en diversos contextos (desde informal ata institucional) e as convencións sociais (incluíndo 
crenzas e estereotipos) predominantes nas culturas en que se utiliza a lingua meta, así 
como os coñecementos culturais máis relevantes (por exemplo, históricos, xeográficos, 
literarios ou artísticos), que permitan captar as alusións máis directas sobre estes aspectos 
que poida conter o texto.  

5.7. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesite desta mediación 
por descoñecemento ou coñecemento insuficiente da lingua meta. 

5.8. Utilizar o coñecemento sociocultural sobre o modo de vida da comunidade que é obxecto 
de estudo e as diferenzas esenciais entre as prácticas, os valores e as crenzas desa 
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comunidade e as propias, para facer un texto comprensible a unha persoa interlocutora que 
descoñece a lingua estranxeira, e resolver posibles malentendidos e conflitos interculturais. 

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

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

5.1. Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións de 
comunicación informais e formais habituais, con matices como a ironía e o humor, sempre  
que as persoas interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un uso moi idiomático 

5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, noticias, 
ideas e puntos de vista sobre temas tanto abstractos como concretos; ou solicitando ou 
transmitindo información relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais, 
adaptando a súa expresión e os medios de expresalo á situación de comunicación.  

5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos comunicativos, con eficacia intercultural 
5.4. Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, 

organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como en situacións menos habituais en 
hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, traballo ou estudos (por exemplo, 
para recibir asistencia sanitaria como turista ou como residente, cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes ou cambiar un artigo defectuoso), sempre que poida pedir 
confirmación 

5.5. Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, cara 
a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, solicitando información detallada, 
ofrecendo explicacións claras e detalladas, e desenvolvendo a súa argumentación de xeito 
satisfactorio na resolución dos problemas que xurdan.  

5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, 
evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e 
recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou contextual 

5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por canles, entendendo 
(aínda que non os comparta) os matices de sentido e de opinión ante puntos de vista e 
posturas concretas e actitudes que responden a crenzas, costumes e valores propios da 
cultura da lingua meta. 

5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros doutra diferente, 
consciente da importancia desta actividade de mediación intercultural. 

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

 
En todos os casos, o grao de consecución mínimo imprescindible dos estándares de 
aprendizaxe para superar a materia será do 50%. 

 
 

III.5.2 Secuenciación das unidades didácticas: obxectivos, contidos        

    didácticos, competencias clave, elementos transversais 
 

Getting Started 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre os anuarios escolares. 

 Revisar vocabulario aprendido en niveis anteriores. 
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 Revisar os tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. 

 Comprender a información global e específica dunha conversa. 

 Falar sobre as vacacións do verán. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura e comprensión dun texto sobre os anuarios para responder varias preguntas. 

 

Vocabulary 

 Revisión do vocabulario aprendido en niveis anteriores a través de diversas actividades. 

 

Grammar 

 Revisión dos tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. Uso e formación. Expresións temporais. 

 

Listening 

 Emprego de distintos rexistros e formatos: unha conversa. 

 Comprensión oral dunha conversa sobre as vacacións do verán. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre as vacacións do verán. 

 

 

 

 

Unidade 1: A Way with Words 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre a corrección de grallas en carteis e sinais de Estados 

Unidos. 

 Empregar vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación. 

 Empregar os tempos perfectos axeitadamente. 

 Comprender a información global e específica de varias conversas. 

 Describir de maneira oral unha fotografía. 

 Pronunciar axeitadamente o “o” en “front”, “joke”, “on” e “to”. 

 Redactar un texto informativo, empregando as conxuncións causais e consecutivas axeitadamente. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura rápida e comprensión do vocabulario clave para entender a idea principal do texto. 

 Aprendizaxe e emprego de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre a corrección de grallas en carteis e sinais de Estados Unidos. 

 Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da 

sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You. 

 False friends tirados do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Emprego axeitado dos sufixos para formar substantivos e adxectivos.  

 Palabras que se confunden con facilidade na sección Contrast. 

 Vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación nas seccións Topic Vocabulary. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con facilidade. 

 

Grammar 

 Expresión de accións presentes, pasadas e futuras en tempo perfecto con distintas referencias temporais a 

través do Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Future Perfect Simple, Past Perfect Simple e 

Past Perfect Continuous. Emprego e formación. Expresións temporais. 
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 Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna na sección Contrast. 

 Enprego axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades. 

 

Listening 

 Emprego de distintos rexistros e formatos: unha conversa. 

 Comprensión oral dunha conversa sobre ser profesor voluntario de inglés no estranxeiro. 

 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral na 

sección Language to Speaking. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir fotografías empregando as expresións aprendidas (Task). 

 Tip: claves para describir unha fotografía. 

 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia axeitada do “o” en “front”, “joke”, “on” e “to”. Práctica engadida destes sons na sección 

Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto informativo. 

 Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas. 

 Produción dun texto informativo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 Información engadida sobre as conxuncións causais e consecutivas na sección Contrast. 

 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a expresión escrita. 

 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre un centro de ensino de inglés en China, Disney English, para realizaren 

distintas actividades.  

 Busca en Internet de información sobre algún dos parques temáticos de Disney que hai no mundo, para 

redactar un texto. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 10-11; Extra Reading, WB, páx. 14: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas que se presentaron na unidade; estratexia de lectura: lectura da primeira frase de cada parágrafo para 

identificar a idea principal do texto; False Friends, SB, páx. 11: identificación de False Friends no texto; saber 

como responder Open Questions, Multiple-Choice Questions, True-False Questions e Opinion Questions. 

Tamén atopar sinónimos no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 12, 13, 16 e 20; Vocabulary Builder, WB, páxs. 58-59: emprego de vocabulario 

relacionado coa linguaxe e a comunicación; os sufixos. 

- Grammar, SB, páxs. 14-15: repaso do Present Perfect Simple, o Present Perfect Continuous, o Future Perfect 

Simple, o Past Perfect Simple e o Past Perfect Continuous. 

- Listening, SB, páx. 16: comprensión oral dunha conversa relacionada cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 17: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 136: recoñecemento do alfabeto fonético inglés e pronuncia do son vocálico 

/o/. 

- Writing, SB, páxs. 18-19; Writing; WB, páx. 13: expresión escrita dun texto informativo, prestándolle especial 

atención ao uso das conxuncións causais e consecutivas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 112: busca en Internet dun dos parques temáticos de Disney para facer una descrición. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade que poden atoparse en http://www.burlingtonbooks.es/contrast2. 

- Digital Teacher's Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 1.  
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 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles de usar 

para producir unha gran variedade de exames segundo as distintas comunidades autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para promover a 

expresión oral, que se apoian en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s 

Book. 

 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 15; Student Learning Record, WB, páx. 80; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

58-59: emprego de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 10: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 10-11: reflexión sobre a importancia da escritura axeitada. 

- Vocabulary, SB, páxs. 12-13: interese por aprender as palabras, o emprego axeitado dos sufixos e expresións 

relacionadas coa linguaxe e a comunicación. 

- Grammar, SB, páxs. 14-15: emprego da gramática que se aprendeu na unidade para desenvolverse en 

situacións que se dan no  día a día ou informar de algo. 

- Skills, SB, páx. 16: capacidade para comunicarse. 

- Listening, SB, páx. 16: comprensión dunha conversa sobre ser profesor voluntario de inglés no estranxeiro. 

- Speaking, SB, páx. 17: capacidade para describir fotografías.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 8: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas aos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 17: emprego da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos que 

se fornecen. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 18-19; Writing; WB, páx. 13: emprego da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 80: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos 

da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 10-11: adquisición de coñecementos sobre as viaxes á busca de grallas por Estados Unidos. 

- Culture Extra, SB, páx. 112: texto sobre un centro de ensino de inglés en China, Disney English. 

- Listening, SB, páx. 16: adquisición de coñecementos sobre as estadías como profesor voluntario no estranxeiro. 

 

 

d) elementos transversais 
 

- Primeira lingua estranxeira: 

 

- Programas de voluntariado para ensinar inglés no estranxeiro. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- Elvish, a linguaxe dos elfos das películas de O Señor dos Aneis. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- A corrección de textos.  

- Os sufixos. 

- Técnicas de lectura: identificar a idea principal do texto. 

- O Present Perfect Simple, o Present Perfect Continuous, o Future Perfect Simple, o Past Perfect Simple e o 

Past Perfect Continuous. 

- As conxuncións causais e consecutivas 

- Emprego da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A descrición oral de fotografías. 

- Expresións útiles. 

 



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       251 

Unidade 2: Advert Alert 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre o cambiante mundo da mercadotecnia. 

 Empregar vocabulario relacionado coas finanzas e a publicidade. 

 Empregar o estilo indirecto axeitadamente. 

 Comprender a información global e específica dunha entrevista radiofónica. 

 Expresar de maneira oral a súa opinión sobre varios anuncios. 

 Pronunciar axeitadamente a terminación “-ing” en “advertising” e o son final /n/ en “opinion”. 

 Redactar un texto argumentativo, empregando as conxuncións e locucións copulativas e adversativas. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura do texto para comprender a intención do autor. 

 Aprendizaxe e emprego de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre a publicidade e o cambiante mundo da mercadotecnia. 

 Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da 

sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You. 

 False friends tirados do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Emprego axeitado de varios verb collocations con “pay” e “keep”.  

 Palabras que se pronuncian de maneira diferente en inglés británico e americano na sección Contrast. 

 Vocabulario relacionado coas finanzas e coa descrición de anuncios nas seccións Topic Vocabulary. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras con máis de un significado. 

 

Grammar 

 Expresión de frases en estilo indirecto. Uso e formación. Transformacións que se producen nos verbos, 

adverbios, pronomes, etc. Formulación de afirmacións, preguntas, ordes e suxestións en estilo indirecto. 

 Correcta formación e uso do estilo indirecto na sección Contrast. 

 Uso axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades. 

 

Listening 

 Emprego de distintos rexistros e formatos: unha entrevista radiofónica. 

 Comprensión oral dunha entrevista sobre técnicas publicitarias e de mercadotecnia. 

 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral na 

sección Language to Speaking. 

 Interacción oral co compañeiro/a para expresar opinións empregando as expresións aprendidas (Task). 

 Tip: claves para manter unha conversa expresando opinións. 

 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia axeitada da terminación “-ing” en “advertising” e o son final /n/ en “opinion”. Práctica engadida 

destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto argumentativo. 

 Estudo e práctica das conxuncións e locucións copulativas e adversativas. 

 Produción dun texto argumentativo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e co 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 Información engadida sobre as conxuncións e locucións copulativas e adversativas na sección Contrast. 

 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a expresión escrita. 
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Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre o campionato anual de fútbol americano, Super Bowl, para realizar distintas 

actividades.  

 Busca en Internet de anuncios antigos da Super Bowl, para redactar un texto sobre un deles describíndoo. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 22-23; Extra Reading, WB, páx. 22: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas que se presentan na unidade; estratexia de lectura: identificación da intención do autor do texto; False 

Friends, SB, páx. 23: identificación de False Friends no texto; saber como responder Multiple-Choice 

Questions, True-False Questions e Opinion Questions. Tamén facer Sentence Completions e atopar sinónimos 

no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 24, 25, 28 e 32; Vocabulary Builder, WB, páxs. 60-61: uso de vocabulario relacionado 

coas finanzas e a publicidade; Verb Collocations. 

- Grammar, SB, páxs. 26-27: uso do estilo indirecto. 

- Listening, SB, páx. 28: comprensión oral dunha entrevista radiofónica relacionada cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 29: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 136: pronuncia dos sons consonánticos /ŋ/ e /n/. 

- Writing, SB, páxs. 30-31; Writing; WB, páx. 21: expresión escrita dun texto argumentativo, prestando especial 

atención ao uso das conxuncións e locucións copulativas e adversativas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 113: busca en Internet de anuncios antigos da Super Bowl, para redactar un texto sobre un 

deles describíndoo. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade que poden atoparse en http://www.burlingtonbooks.es/contrast2. 

- Digital Teacher's Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 2.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas doadas de 

usar para producir unha gran variedade de exames segundo as distintas comunidades autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, que se apoian en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s 

Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 23; Student Learning Record, WB, páx. 80; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

60-61: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios logros e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 22: expresión oral da opinión personal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 22-23: reflexión sobre o emprego de diferentes estratexias de mercadotecnia. 

- Vocabulary, SB, páxs. 24-25: interese por aprender as palabras, o uso correcto das Verb Collocations e 

expresións relacionadas coas finanzas e a publicidade. 

- Grammar, SB, páxs. 26-27: uso da gramática aprendida na unidade para desenvolverse en situacións 

relacionadas co mundo da mercadotecnica e as finanzas ou argumentar algo. 

- Skills, SB, páx. 28: capacidade para describir anuncios. 

- Listening, SB, páx. 28: comprensión dunha entrevista radiofónica sobre técnicas de mercadotecnia. 

- Speaking, SB, páx. 29: capacidade para expresar opinións.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 7: iniciativa  á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas aos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 29: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

fornecidos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 
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- Writing, SB, páxs. 30-31; Writing; WB, páx. 21: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 80: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos 

da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 22-23: adquisición de coñecementos sobre a influencia que unha estratexia de 

mercadotecnia pode chegar a ter nas persoas. 

- Culture Extra, SB, páx. 113: texto sobre o campionato anual de fútbol americano, Super Bowl. 

- Listening, SB, páx. 28: adquisición de coñecementos sobre as técnicas de mercadotecnia. 

 

 

d) elementos transversais 
 

- Economía da empresa: 

 

- As estratexias de mercadotecnia e a publicidade. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- O estilo indirecto.  

- As Verb Collocations. 

- Técnicas de lectura: identificar a intención do autor do texto. 

- As conxuncións e locucións copulativas e adversativas. 

- Uso da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A expresión de opinións a través do uso correcto da lingua. 

- Expresións útiles. 

 

 

 

 

Unidade 3: Face the Music 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre Lady Gaga. 

 Empregar vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en vivo. 

 Empregar a pasiva e o causativo axeitadamente. 

 Comprender a información global e específica dun boletín informativo na radio. 

 Comparar de maneira oral varias fotografías. 

 Pronunciar axeitadamente os sons vocálicos contidos en “idol”, “onstage”, “atmosphere” e “sold out”. 

 Redactar un texto descritivo, empregando adxectivos e adverbios. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura do texto para deducir o significado dalgunhas palabras grazas ao contexto. 

 Aprendizaxe e utilización de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre Lady Gaga e as súas excentricidades. 

 Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da 

sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You. 

 False friends tirados do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Emprego axeitado de varios phrasal verbs.  

 Vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en vivo nas seccións Topic Vocabulary. 

 Palabras que se confunden doadamente na sección Contrast. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; phrasal verbs e verbos con preposicións. 
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Grammar 

 Expresión de frases en pasiva. Uso e formación.  

 O causativo. Uso e formación. 

 Axeitada formación dunha oración interrogativa en pasiva na sección Contrast. 

 Emprego axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades. 

 Tip: claves para formar a pasiva cando o verbo vai acompañado de dous obxectos. 

 

 

Listening 

 Emprego de distintos rexistros e formatos: un boletín de novas radiofónico. 

 Comprensión oral de noticias retransmitidas na radio sobre unha manifestación. 

 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario que se viu na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral 

na sección Language to Speaking. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar varias imaxes (Task). 

 Tip: claves para comparar imaxes, tendo en conta o contexto, a xente, etc. 

 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia axeitada dos sons contidos en “idol”, “onstage”, “atmosphere” e “sold out”. Práctica engadida 

destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto descritivo. 

 Estudo e práctica dos adxectivos e adverbios. 

 Produción dun texto descritivo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 Información engadida sobre o emprego axeitado de adxectivos e adverbios na sección Contrast. 

 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a expresión escrita. 

 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre un Hall of Fame, para realizar distintas actividades.  

 Busca en Internet dalgún Hall of Fame relacionado coa aviación ou co deporte, para redactar un texto 

describindo o que se exhibe nel. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 34-35; Extra Reading, WB, páx. 30: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas que se presentan na unidade; estratexia de lectura: adiviñar o significado mediante o contexto; False 

Friends, SB, páx. 35: identificación de False Friends no texto; saber como responder Open Questions, Multiple-

Choice Questions, Sentence Completions e Opinion Questions. Tamén atopar sinónimos no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 35, 37, 36 e 44; Vocabulary Builder, WB, páxs. 62-63: emprego de vocabulario 

relacionado coa fama e os espectáculos en vivo; Phrasal Verbs. 

- Grammar, SB, páxs. 38-39: emprego da pasiva e o causativo. 

- Listening, SB, páx. 40: comprensión oral dun boletín informativo na radio relacionado cos temas presentados 

na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 41: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páxs. 136-137: pronuncia de ditongos. 

- Writing, SB, páxs. 42-43; Writing; WB, páx. 29: expresión escrita dun texto descritivo, prestando especial 

atención ao emprego dos adxectivos e adverbios. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 114: busca en Internet dalgún Hall of Fame relacionado coa aviación ou co deporte, para 

redactar un texto describindo o que se exhibe nel. 
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- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade que poden atoparse en http://www.burlingtonbooks.es/contrast2. 

- Digital Teacher's Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 3.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas doadas de 

usar para producir unha gran variedade de exames segundo as distintas comunidades autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, que se apoian en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s 

Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 31; Student Learning Record, WB, páx. 80; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

62-63: emprego de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 34: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 34-35: reflexión sobre as excentricidades que se dan no mundo da fama. 

- Vocabulary, SB, páxs. 36-37: interese por aprender as palabras, o emprego axeitado dos Phrasal Verbs e 

expresións relacionadas coa fama e os espectáculos en vivo. 

- Grammar, SB, páxs. 38-39: emprego da gramática que se aprende una unidade para desenvolverse en 

situacións relacionadas co mundo da fama e os espectáculos en vivo ou argumentar algo. 

- Skills, SB, páx. 40: capacidade para falar de espectáculos en vivo. 

- Listening, SB, páx. 40: comprensión dun boletín informativo na radio. 

- Speaking, SB, páx. 41: capacidade para comparar fotografías.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 34: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas aos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 41: emprego da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

fornecidos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 42-43; Writing; WB, páx. 29: emprego da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 80: mostra de autonomía á hora de avaliar o nivel de logro dos obxectivos 

da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 34-35: adquisición de coñecementos sobre Lady Gaga. 

- Culture Extra, SB, páx. 114: texto sobre un Hall of Fame, para realizar distintas actividades. 

- Listening, SB, páx. 40: adquisición de coñecementos sobre os boletíns informativos e o mundo do espectáculo. 

 

 

d) elementos transversais 
 

- Cultura audiovisual: 

 

- As diferentes tendencias musicais. 

 

-Artes escénicas: 

 

- O mundo da fama e do espectáculo. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- A voz pasiva. 

- O causativo.  

- Os Phrasal Verbs. 

- Técnicas de lectura: adiviñar o significado mediante o contexto. 

- Os adxectivos e adverbios. 

- Emprego da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A expresión de opinións a través do emprego axeitado da lingua. 
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- Expresións útiles. 

 

 

 

 

 

 

Unidade 4: Think Green 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre o caso do activista medioambiental Tim 

DeChristopher. 

 Empregar vocabulario relacionado co medio ambiente e a conciencia medioambiental. 

 Empregar o condicional e as oracións desiderativas axeitadamente. 

 Comprender a información global e específica dunha conversa. 

 Intercambiar de maneira oral información sobre varios inventos. 

 Entoar axeitadamente os diferentes tipos de oracións interrogativas. 

 Redactar un resumo dun texto, reescribíndoo coas súas propias palabras. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura de varias frases do texto para identificar se son feitos ou opinións. 

 Aprendizaxe e emprego de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre o caso do activista medioambiental Tim DeChristopher. 

 Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da 

sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You. 

 False friends tirados do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Formación de palabras a partir de prefixos.  

 Vocabulario relacionado co medio ambiente e a conciencia medioambiental nas seccións Topic Vocabulary. 

 Palabras que se confunden doadamente na sección Contrast. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; collocations con “face”. 

 

Grammar 

 Expresión de frases en condicional (cero, primeiro, segundo e terceiro). Emprego e formación.  

 As oracións temporais na sección Contrast. 

 As oracións desiderativas. Emprego e formación. 

 Emprego axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades. 

 

Listening 

 Emprego de distintos rexistros e formatos: unha conversa. 

 Comprensión oral dunha conversa sobre un invento. 

 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario que se viu na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral 

na sección Language to Speaking. 

 Intercambio oral co compañeiro/a de información sobre un invento (Task). 

 Tip: claves para responder as preguntas doutra persoa cando se está a  intercambiar información relevante. 

 

Pronunciation 

 Entoación axeitdada dos diferentes tipos de oracións interrogativas. Práctica engadida de entoación na 

sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun resumo. 

 Práctica da paráfrase. 
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 Produción dun resumo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

 Información engadida sobre a diferenza de emprego das preposicións “during” e “for” na sección Contrast. 

 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a expresión escrita. 

 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre o lixo espacial, para realizar distintas actividades.  

 Busca en Internet de información sobre os satélites, para redactar un texto explicando o que son, para que se 

usan, etc. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 46-47; Extra Reading, WB, páx. 38: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas que se presentaron na unidade; estratexia de lectura: distinguir entre feitos e opinións no texto; False 

Friends, SB, páx. 47: identificación de False Friends no texto; saber como responder True-False Questions, 

Multiple-Choice Questions, Sentence Completions e Opinion Questions. Tamén atopar sinónimos no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 48, 49, 52 e 56; Vocabulary Builder, WB, páxs. 64-65: emprego de vocabulario 

relacionado co medio ambiente e a conciencia medioambiental; prefixos. 

- Grammar, SB, páxs. 50-51: emprego do condicional e as oracións desiderativas. 

- Listening, SB, páx. 52: comprensión oral dunha conversa relacionada cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 53: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 137: entoación e acentuación das palabras. 

- Writing, SB, páxs. 54-55; Writing; WB, páx. 37: expresión escrita dun resumo, prestando especial atención ao 

uso das preposicións “during” e “for”. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 115: busca en Internet de información sobre os satélites, para redactar un texto explicando 

o que son, para que se empregan, etc. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade que poden atoparse en http://www.burlingtonbooks.es/contrast2. 

- Digital Teacher's Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 4.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas doadas de 

empregar para producir unha gran variedade de exames segundo as distintas comunidades autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, que se apoian en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s 

Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 39; Student Learning Record, WB, páx. 81; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

64-65: emprego de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e conñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 46: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 46-47: reflexión sobre as posíbeis consecuencias do activismo medioambiental. 

- Vocabulary, SB, páxs. 48-49: interese por aprender as palabras, o emprego axeitado dos prefixos e expresións 

relacionadas co medio ambiente e a conciencia medioambiental. 

- Grammar, SB, páxs. 50-51: emprego da gramática que se aprendeu na unidade para desenvolverse en 

situacións relacionadas co medio ambiente e a conciencia medioambiental. 

- Skills, SB, páx. 52: capacidade para demostrar coñecementos sobre a conciencia medioambiental. 

- Listening, SB, páx. 52: comprensión dunha conversa sobre un invento. 

- Speaking, SB, páx. 53: capacidade para falar de inventos respectuosos co medio ambiente.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
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- Over to You, SB, páx. 46: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas aos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 53: emprego da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

fornecidos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 54-55; Writing; WB, páx. 37: emprego da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 81: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos 

da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 46-47: adquisición de coñecementos sobre o activismo medioambiental e as súas 

consecuencias. 

- Culture Extra, SB, páx. 115: texto sobre o lixo espacial, para realizar distintas actividades. 

- Listening, SB, páx. 52: adquisición de coñecementos sobre un invento. 

 

 

 

d) elementos transversais 

 

  - Ciencias da Terra e do Medio Ambiente: 

- A conciencia e o respecto polo medio ambiente. 

- As causas principais da contaminación medioambiental. 

- O activismo medioambiental: campañas para protexer o medio ambiente. 

 

 - Tecnoloxía Industrial: 

 

- Os inventos respectuosos co medio ambiente. 

 

 - Lingua e Literatura: 

 

- Os condicionais. 

- As oracións desiderativas.  

- Os prefixos. 

- Técnicas de lectura: identificar feitos e opinións. 

- As preposicións “during” e “for”. 

- A paráfrase dun texto. 

- Emprego da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A expresión de opinións a través do emprego axeitado da lingua. 

- Expresións útiles. 

 

Unidade 5: Nine to Five 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de maneira comprensiva e autónoma o extracto dunha novela sobre os estudos universitarios. 

 Empregar vocabulario relacionado co traballo e as características persoais. 

 Empregar as oracións de relativo e as estruturas formal e informal. 

 Comprender a información global e específica dunha entrevista. 

 Realizar de maneira oral unha entrevista de traballo. 

 Pronunciar axeitadamente os sons contidos en “team player”, “hour” e “hire”. 

 Redactar unha carta formal, empregando conxuncións finais. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura de varias frases do texto para deducir o seu significado. 

 Aprendizaxe e emprego de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies. 

 Comprensión do extracto dunha novela sobre a importancia de rematar os estudos universitarios, o custo da 

universidade e a importancia para atopar traballo no futuro. 

 Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparrán no exame de acceso á universidade, a través da 

sección Exam Focus. 
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 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You. 

 False friends tirados do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Modismos.  

 Vocabulario relacionado co traballo e as características persoais nas seccións Topic Vocabulary. 

 Palabras que se confunden doadamente na sección Contrast. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; “both … and”, “either … or”, “neither … nor”. 

 

Grammar 

 Expresión de oracións de relativo explicativas e especificativas. Emprego e formación.  

 Axeitada formación e emprego das oracións de relativo na sección Contrast. 

 Estruturas formal e informal. Uso e formación. 

 Emprego axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades. 

 

Listening 

 Emprego de distintos rexistros e formatos: unha entrevista. 

 Comprensión oral dunha entrevista sobre unha maneira pouco habitual de gañar cartos. 

 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario que se viu na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral 

na sección Language to Speaking. 

 Interacción oral co compañeiro/a para realizar unha entrevista de traballo (Task). 

 Tip: claves para responder axeitadamente nunha entrevista de traballo. 

 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia axeitada dos sons contidos en “team player”, “hour” e “hire”. Práctica engadida destes sons na 

sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análises da estrutura dunha carta formal. 

 Práctica de conxuncións finais. 

 Diferenza na escritura das datas en inglés británico e americano na sección Contrast. 

 Produción dunha carta formal para solicitar un traballo (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Organised e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a expresión escrita. 

 

Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre o mellor traballo do mundo, para realizar distintas actividades.  

 Busca en Internet de información sobre como foron as solicitudes para o mellor traballo do mundo, para 

redactar un texto explicando que tivo que facer a xente e que poderían facer mellor. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 58-59; Extra Reading, WB, páx. 46: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas que se presentaron na unidade; estratexia de lectura: facer deducións; False Friends, SB, páx. 59: 

identificación de False Friends no texto; saber como responder Open Questions, Multiple-Choice Questions, 

Sentence Completions e Opinion Questions. Tamén atopar antónimos no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 60, 61, 64 e 68; Vocabulary Builder, WB, páxs. 66-67: emprego  de vocabulario 

relacionado co traballo e as características persois; modismos. 

- Grammar, SB, páxs. 62-63: emprego das oracións de relativo e as estruturas formal e informal. 

- Listening, SB, páx. 64: comprensión oral dunha entrevista relacionada cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 65: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 137: pronuncia de tritongos. 
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- Writing, SB, páxs. 66-67; Writing; WB, páx. 45: expresión escrita dunha carta formal, prestando especial 

atención ao emprego das conxuncións finais. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 116: busca en Internet de información sobre como foron as solicitudes para o mellor 

traballo do mundo, para redactar un texto explicando que tivo que facer a xente e que poderían facer mellor. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade que poden atoparse en http://www.burlingtonbooks.es/contrast2. 

- Digital Teacher's Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 5.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas doadas de 

empregar para producir unha gran variedade de exames segundo as distintas comunidades autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, que se apoian en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s 

Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 47; Student Learning Record, WB, páx. 81; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

66-67: emprego de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 58: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 58-59: reflexión sobre a importancia de rematar os estudos universitarios, o custo da 

universidade e a importancia para atopar traballo no futuro. 

- Vocabulary, SB, páxs. 60-61: interese por aprender as palabras, o emprego axeitado dos modismos e 

expresións relacionadas co traballo e as características persoais. 

- Grammar, SB, páxs. 62-63: emprego da gramática que se aprendeu na unidade para desenvolverse en 

situacións relacionadas coa universidade e o traballo. 

- Skills, SB, páx. 64: capacidade para demostrar coñecementos sobre as características personais. 

- Listening, SB, páx. 64: comprensión dunha entrevista sobre unha maneira inusual de aforrar cartos. 

- Speaking, SB, páx. 65: capacidade para practicar entrevistas de traballo empregando dous anuncios de ofertas 

de emprego.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 58: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas aos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 65: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

fornecidos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 66-67; Writing; WB, páx. 45: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 81: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos 

da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 58-59: adquisición de coñecementos sobre a importancia de rematar os estudos 

universitarios, o custo da universidade e a importancia para atopar traballo no futuro. 

- Culture Extra, SB, páx. 116: texto sobre o mellor traballo do mundo, para realizar distintas actividades.  

- Listening, SB, páx. 64: adquisición de coñecementos sobre unha maneira inusual de aforrar. 

-Speaking, SB, páx. 65: adquisición de coñecementos sobre como facer e levar a cabo unha entrevista de 

traballo. 

 

 

d) elementos transversais 
 

- Psicoloxía: 

 

- A importancia de ter estudos e de conseguir un traballo. 

- As entrevistas de traballo.  

- As diferentes carreiras e tipos de traballo. 
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- Lingua e Literatura: 

 

- As oracións de relativo. 

- As estruturas formal e informal. 

- As conxuncións finais.  

- Técnicas de lectura: facer deducións. 

- Os modismos. 

- Emprego da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A expresión de opinións a través do emprego axeitado da lingua. 

- Expresións útiles. 
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Unidade 6: On the Road 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de maneira comprensiva e autónoma un texto sobre o perigo de usar o teléfono móbil ao volante. 

 Empregar vocabulario relacionado coa condución e a seguridade vial. 

 Empregar os verbos modais e os modais perfectos. 

 Comprender a información global e específica dun programa de radio. 

 Chegar a un acordo de maneira oral. 

 Pronunciar axeitadamente os sons contidos en “fair”, “point” e “sure”. 

 Redactar un ensaio de opinión, empregando todas as ferramentas de escritura aprendidas. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Lectura rápida do texto para procurar información específica (scanning). 

 Aprendizaxe e emprego de estratexias de lectura a través da sección Reading Strategies. 

 Comprensión dun texto sobre o perigo de enviar mensaxes de texto mentres se está a conducir. 

 Práctica de exercicios semellantes aos que se atoparán no exame de acceso á universidade, a través da 

sección Exam Focus. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over to You. 

 False friends tirados do texto e traducidos. 

 Información relevante relacionada co tema do texto na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Palabras que se escriben de diferente maneira en inglés americano e británico na sección Contrast. 

 Emprego axeitado de varios phrasal verbs.  

 Vocabulario relacionado coa condución e coa seguridade vial nas seccións Topic Vocabulary. 

 Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; emprego de “should” e “had better”. 

 

Grammar 

 Os verbos modais e os modais perfectos. Emprego e formación.  

 Axeitada formación e uso das oracións con modais perfectos na sección Contrast. 

 Emprego axeitado da gramática que se viu na sección a través de distintas actividades. 

 

Listening 

 Emprego de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 

 Comprensión oral dun programa de radio sobre novos dispositivos de seguridade en coches. 

 

Speaking 

 Aplicación á gramática do vocabulario que se viu na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral 

na sección Language to Speaking. 

 Interacción oral co compañeiro/a para chegar a un acordo sobre varias suxestións (Task). 

 Tip: claves para chegar a un acordo. 

 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia axeitada dos sons contidos en “fair”, “point” e “sure”. Práctica adicional destes sons  na sección 

Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análises da estrutura dun ensaio de opinión. 

 Repaso de todas as ferramentas de escritura que se aprenderon. 

 Información engadida sobre a diferenza de uso de “most” e “most of”  na sección Contrast. 

 Produción dun ensaio de opinión (Task) seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario, a gramática, as funcións comunicativas e a expresión escrita. 
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Culture Extra 

 Comprensión dun texto sobre o emprego da bicicleta como medio de transporte ecolóxico, para realizar 

distintas actividades.  

 Busca en Internet de información sobre roteiros en bici por Nova York, para redactar un texto que describa 

que lugares se poden ver e por que son interesantes. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 70-71; Extra Reading, WB, páx. 54: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes 

temas que se presentaron na unidade; estratexia de lectura: escanear o texto en procura de información; False 

Friends, SB, páx. 71: identificación de False Friends no texto; saber como responder Open Questions, True-

False Questions, Multiple-Choice Questions e Opinion Questions. Tamén atopar sinónimos no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 72, 73, 76 e 80; Vocabulary Builder, WB, páxs. 68-69: emprego de vocabulario 

relacionado coa condución e a seguridade vial; Phrasal Verbs. 

- Grammar, SB, páxs. 74-75: emprego dos verbos modais e os modais perfectos. 

- Listening, SB, páx. 76: comprensión oral dun programa de radio relacionado cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 77: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre temas 

presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 137: pronuncia de ditongos. 

- Writing, SB, páxs. 78-79; Writing; WB, páx. 53: expresión escrita dun ensaio de opinión, prestando especial 

atención ao emprego de “most” e “most of”. Repaso de todas as ferramentas de escritura que se aprenderon. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 117: busca en Internet de información sobre roteiros en bici por Nova York, para redactar 

un texto que describa que lugares se poden ver e por que son interesantes. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral correspondentes 

á unidade que poden atoparse en http://www.burlingtonbooks.es/contrast2. 

- Digital Teacher's Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 6.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas doadas de 

empregar para producir unha gran variedade de exames segundo as distintas comunidades autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para fomentar a 

expresión oral, que se apoian en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos do Student’s 

Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 55; Student Learning Record, WB, páx. 81; Vocabulary Builder, WB, páxs. 

68-69: emprego de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 70: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 70-71: reflexión sobre a importancia de non enviar mensaxes de texto mentres se está a 

conducir para evitar accidentes. 

- Vocabulary, SB, páxs. 72-73: interese por aprender as palabras, o emprego axeitado dos Phrasal Verbs e 

expresións relacionadas coa condución e a seguridade vial. 

- Grammar, SB, páxs. 74-75: emprego da gramática que se aprendeu na unidade para desenvolverse en 

situacións relacionadas coa condución e a circulación por estrada. 

- Skills, SB, páx. 76: capacidade para demostrar coñecementos sobre a seguridade vial. 

- Listening, SB, páx. 76: comprensión dun programa de radio sobre novos dispositivos de seguridade en coches. 

- Speaking, SB, páx. 77: capacidade para contrastar opinións e chegar a un acordo co compañeiro/a.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 70: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas aos que se 

insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 77: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

fornecidos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 78-79; Writing; WB, páx. 53: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 
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- Student Learning Record, WB, páx. 81: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos 

da unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 70-71: adquisición de coñecementos sobre a importancia de non enviar mensaxes de texto 

mentres se está a conducir para evitar accidentes. 

- Culture Extra, SB, páx. 117: texto sobre o emprego da bicicleta como medio de transporte ecolóxico, para 

realizar distintas actividades.  

- Listening, SB, páx. 76: adquisición de coñecementos sobre novos dispositivos de seguridade en coches. 

-Speaking, SB, páx. 77: adquisición de coñecementos sobre como compartir a opinión persoal e chegar a un 

acordo. 

 

 

d) elementos transversais 

 

- Psicoloxía: 

 

- Respecto polas leis de circulación vial. 

- A prevención de accidentes na estrada. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Os verbos modais. 

- Os modais perfectos. 

- O emprego de “most” e “most of”.  

- Técnicas de lectura: escanear un texto á busca de información. 

- Os Phrasal Verbs.  

- Emprego da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A expresión de opinións a través do emprego axeitado da lingua. 

- Expresións útiles. 

 
 

III.5.4  Materiais e  recursos didácticos. Libros de texto  

   

O libro de texto vixente no presente curso e: 
 

CONTRAST for Bachillerato 2      by Alan Williams & M. Baines.  BURLINGTON BOOKS. 
 

O Profesorado aportará ademais outros tipos de material didáctico, como periódicos, revistas, cintas, 
xogos, vídeos, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas tratados nos libros 
de texto. 
 

 

IV. Actividades complementarias e extraescolares 

 Xogos, proxectos, dramatizacións, "role plays", etc. serán actividades importantes na clase 
polo seu carácter motivador e porque fan que os alumnos se acheguen os temas que 
realmente lles interesan. 

O obxectivo final e fundamental é conseguir que os alumnos sexan conscientes de que o 
inglés é unha ferramenta fundamental no mundo actual para comunicarse e contactar con 
persoas doutros países e culturas. No que respecta ás actividades extraescolares, no actual 
contexto de alerta sanitaria non parece oportuno organizar este tipo de actividades poo risco 
que conlevan de propagación da epidemia , así como polo que supoñen de perda de períodos 
lectivos, tan necesarios actualmente para paliar os efectos no rendemento do alumnado das 
circunstancias sanitarias.  

V.     Seccións bilingües 

O Departamento de Lingua Inglesa colaborará na docencia en inglés das materias Educación 
Plástica, Visual e Audiovisual  de 3º curso da ESO e Filosofía de 1º curso de bacharelato, 



    IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                       265 

levando a cabo a coordinación e asesoramento lingüístico, que estará a cargo do profesor 
don Vicente López Valdecantos. 

VI.     Tratamento do fomento da lectura 

O Departamento de Lingua Inglesa ten a disposición do alumnado  unha ampla colección de 
obras tanto de ficción coma de carácter documental, tanto clásicas como modernas e en 
distintas versións, adaptadas tanto a nivel de vocabulario como na complexidade das 
estruturas sintácticas, ós coñecementos dos alumnos nos diferentes cursos, así coma 
publicacións periódicas de diversas temáticas.  

No presente curso será obrigatorio para o alumnado de ESO facer unha lectura 
complementaria e entregar un traballo sobre ela en cada unha das avaliacións. Para o 
alumnado de Bacharelato esta actividade terá carácter voluntario, se ben o profesorado  
propiciará que fagan uso deste recurso.  

VII.     Tratamento do fomento das TIC 

O Departamento de Lingua Inglesa potenciará o uso das novas tecnoloxías no proceso de 
aprendizaxe do alumnado utilizando os abundantes recursos dispoñibles no Centro: libros 
de texto dixitais,  material multimedia, conexión a internet  e encerado dixital en todas as 
aulas, etc., así como o equipamento das aulas ABALAR, xa que este Centro forma parte do 
proxecto ABALAR dende o curso 2010-2011. 

VIII.     Contribución ao plan de convivencia 

Os membros do  departamento fomentarán o respecto mutuo entre os alumnos e o 
cumprimentro das normas de convivencia, así como a resolución dos conflictos que se 
puideran dar no desenvolvemento da actividade académica diaria por medio do diálogo e a 
intermediación, dacordo co recollido no paln de convivencia do centro. 

IX.    Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, no apartado 
3 do seu artigo 21º dispón: “o profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como 
os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores 
de logro nas programacións didácticas”. Nese proceso de avaliación dos procesos de ensino 
e da práctica docente, establecense os indicadores de logro que figuran nas táboas que 
aparecen a continuación deste parágrafo cunha escala de 1 a 4 aparellada, na cal 1 indica 
logro mínimo; 2, logro baixo; 3, logro importante; e 4,  logro total. 
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X.    Mecanismos de revisión, avaliación e modificaciónda programación didáctica en  

función dos resultados académicos e procesos de mellora.  

A Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 
2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no 
apartado 3ñ do seu artigo 13º que as programación didácticas deben incluír “mecanismos de 
revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora” 
 

En consonancia con esta resolución, os membros do Departamento, nas súas reunións 
periódicas, farán un seguimento do desenvolvemento de todo o que se recolle nesta 
programación didáctica atendendo ao grao de consecución dos indicadores de logro que se 
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relacionan a continuación e outros que se poideran considerar adecuados e que quedarán 
reflectidos no Libro de Actas do Departamento. 
 
Da análise dos resultados deste seguimento tomaranse as decisóns oportunas en canto aos 
cambios que se deben introducir na programación de cara a obtención dos mellores 
resultados posibles no noso labor docente. 
 

 
 

FIN DA PROGRAMACIÓN 

 
 

 

 En Noia, o 14 de outubro de 2020 os membros do departamento manifestan coa súa 
sinatura o seu acordo co contido desta programación didáctica, 

 
 
 
 
Juan Miguel Fernández Nogueira    Isabel Doviso Ferreiro 

 

 

 

 

Eva Núñez Perianes     Vicente López Valdecantos 


