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 CONTIDOS ACTUAIS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ASOCIADOS. BLOQUE 1 COMUNICACIÓN 

Descrición do contido Criterios de avaliación 

C1.1 - Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da 
autoconfianza e da iniciativa. O erro como parte integrante do proceso de 
aprendizaxe.        
C1.2 - Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e 
reparación da comprensión, a produción e a coprodución de textos orais, 
escritos e multimodais.        
C1.3 - Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo 
actividades de mediación en situacións cotiás.    
    
C1.4 - Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao 
contexto comunicativo: saudar e despedirse, presentar e presentarse; 
describir persoas, obxectos, lugares, fenómenos e acontecementos; situar 
eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e 
intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar e pedir instrucións, 
consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou 
suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; 
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar 
sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a capacidade, a 
obrigación e a prohibición; expresar argumentacións sinxelas; realizar 
hipótese e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e 
resumir.        
C1.5 - Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na 
comprensión, produción e coprodución de textos orais, escritos e 

CA1.1 - Extraer e analizar o sentido global e as ideas principais, e 
seleccionar de forma guiada información pertinente de textos 
orais, escritos e multimodais sobre temas cotiáns, de relevancia 
persoal ou de interese público próximos á experiencia do 
alumnado, expresados de forma clara e na lingua estándar a 
través de diversos soportes.      
  
CA1.2 - Interpretar e, de forma guiada, valorar o contido e os 
trazos discursivos de textos progresivamente máis complexos 
propios dos ámbitos das relacións interpersoais, dos medios de 
comunicación social e da aprendizaxe, así como de textos 
literarios adecuados ao nivel de madurez do alumnado.  
      
CA1.3 - Seleccionar, organizar e aplicar as estratexias e 
coñecementos máis adecuados en cada situación comunicativa 
para comprender o sentido xeral, a información esencial e os 
detalles máis relevantes dos textos; inferir significados e 
interpretar elementos non verbais; e buscar e seleccionar 
información veraz.        
CA1.4 - Expresar oralmente textos sinxelos, estruturados, 
comprensibles, coherentes e adecuados á situación 
comunicativa sobre asuntos cotiáns, de relevancia persoal ou de 
interese público próximo á experiencia do alumnado co fin de 
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multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: características e 
recoñecemento do contexto (participantes e situación), expectativas 
xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a 
función textual e a estrutura.      
  
C1.6 - Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás 
devanditas unidades tales como a expresión da entidade e as súas 
propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións espaciais, o 
tempo e as relacións temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e 
a exclamación, relacións lóxicas habituais.     
   
C1.7 - Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á 
identificación persoal, relacións interpersoais, lugares e contornas, lecer e 
tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, vivenda e fogar, clima e 
contorna natural, tecnoloxías da información e a comunicación, sistema 
escolar e formación.        
C1.8 - Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
significados e intencións comunicativas xerais asociadas aos devanditos 
patróns.        
C1.9 - Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións 
comunicativas asociados aos formatos, patróns e elementos gráficos. 
       
C1.10 - Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en 
formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, manter e terminar a 
comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e 
explicacións, reformular, comparar e contrastar, resumir, colaborar, 
debater etc.        
C1.11 - Recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura 
e selección de información: dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, 
recursos dixitais e informáticos etc.      
  

describir, narrar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbais e non verbais, así como estratexias de 
planificación, e control, compensación e cooperación básicas. 
       
CA1.5 - Redactar e difundir textos de extensión media con 
aceptable claridade, coherencia, cohesión, corrección e 
adecuación á situación comunicativa proposta, á tipoloxía 
textual e ás ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas, 
seguindo pautas establecidas, sobre asuntos cotiáns, de 
relevancia persoal ou de interese público próximos á 
experiencia do alumnado, respectando a propiedade intelectual 
e evitando o plaxio.        
CA1.6 - Seleccionar, organizar e aplicar coñecementos e 
estratexias para planificar, producir, revisar e cooperar na 
elaboración de textos coherentes, cohesionados e adecuados ás 
intencións comunicativas, as características contextuais, os 
aspectos socioculturais e a tipoloxía textual, usando os recursos 
físicos ou dixitais máis adecuados en función da tarefa e das 
necesidades da interlocutora ou do interlocutor potencial a 
quen vai dirixido o texto.      
  
CA1.7 - Planificar, participar e colaborar de maneira activa, a 
través de diversos soportes, en situacións interactivas sobre 
temas cotiáns, de relevancia persoal ou de interese público 
próximos á experiencia do alumnado mostrando iniciativa, 
empatía e respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital, 
así como polas diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas e motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.
        
CA1.8 - Seleccionar, organizar e utilizar de forma guiada 
estratexias adecuadas para iniciar, manter e terminar a 
comunicación, tomar e ceder a palabra, solicitar e formular 
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C1.12 - Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as 
fontes consultadas e contidos utilizados.     
   
C1.13 - Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a 
comprensión, produción e coprodución oral, escrita e multimodal; e 
plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas virtuais, 
videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas etc.)¿para a 
aprendizaxe, a comunicación e o desenvolvemento de proxectos con 
falantes ou estudantes da lingua estranxeira. 

aclaracións e explicacións, resumir, colaborar, debater e 
resolver problemas.        
CA1.9 - Inferir e explicar textos, conceptos e comunicacións 
breves e sinxelas en situacións nas que atender á diversidade, 
mostrando respecto e empatía polas interlocutoras e os 
interlocutores e polas linguas empregadas, e participando na 
solución de problemas de intercomprensión e de entendemento 
na súa contorna, apoiándose en diversos recursos e soportes. 
       
CA1.10 - Aplicar estratexias que axuden a crear pontes, faciliten 
a comunicación e sirvan para explicar e simplificar textos, e 
mensaxes, e que sexan adecuadas ás intencións comunicativas, 
ás características contextuais e á tipoloxía textual, usando 
recursos e apoios físicos ou dixitais en función das necesidades 
de cada momento. 

 

 
CONTIDOS ACTUAIS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ASOCIADOS. BLOQUE 2 PLURILINGUISMO E REFLEXIÓN SOBRE A 
APRENDIZAXE 

Descrición do contido Criterios de avaliación 

C2.1 - Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis 
crecentes de fluidez, adecuación e corrección a unha necesidade 
comunicativa concreta a pesar das limitacións derivadas do nivel de 
competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio 
lingüístico propio.        
C2.2 - Estratexias de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar 
e utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxe, patróns 
sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e variedades que 

CA2.1 - Comparar e, de forma guiada, argumentar as similitudes 
e diferenzas entre distintas linguas reflexionando de maneira 
progresivamente autónoma sobre o seu funcionamento.  
      
CA2.2 - Utilizar de forma creativa estratexias e coñecementos de 
mellora da capacidade de comunicar e de aprender a lingua 
estranxeira con apoio doutros participantes e de soportes 
analóxicos e dixitais.        
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conforman o repertorio lingüístico persoal.    
    
C2.3 - Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a 
coavaliación e a autorreparación, analóxicas e dixitais, individuais e 
cooperativas.        
C2.4 - Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas 
sobre a comunicación, a lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de 
comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).    
    
C2.5 - Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua 
estranxeira e outras linguas: orixe e parentescos. 

CA2.3 - Rexistrar e analizar, de forma guiada, os progresos e 
dificultades de aprendizaxe da lingua estranxeira, 
seleccionando, con axuda, as estratexias máis eficaces para 
superar esas dificultades e consolidar ou seu progreso, 
facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio de actividades 
de planificación da propia aprendizaxe, autoavaliación e 
coavaliación, como as propostas no Portfolio Europeo das 
Linguas (PEL) ou nun diario de aprendizaxe. 

 
 CONTIDOS ACTUAIS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN ASOCIADOS. BLOQUE 3 INTERCULTURALIDADE 

Descrición do contido Criterios de avaliación 

C3.1 - A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e 
internacional, como fonte de información, e como ferramenta de 
participación social e de enriquecemento persoal.    
    
C3.2 - Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con falantes ou estudantes da lingua 
estranxeira.        
C3.3 - Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á 
vida cotiá, ás condicións de vida e as relacións interpersoais; convencións 
sociais de uso común; linguaxe non verbal, cortesía lingüística e etiqueta 
dixital; cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de países 
onde se fala a lingua estranxeira.      
  
C3.4 - Estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade 
lingüística, cultural e artística, atendendo a valores ecosociais e 
democráticos.        

CA3.1 - Actuar de forma adecuada, empática e respectuosa en 
situacións interculturais, construíndo vínculos entre as 
diferentes linguas e culturas, rexeitando calquera tipo de 
discriminación, prexuízo e estereotipo en contextos 
comunicativos cotiáns, e propondo con axuda vías de solución a 
aqueles factores socioculturais que dificulten a comunicación. 
       
CA3.2 - Valorar criticamente en relación cos dereitos humanos e 
adecuarse á diversidade lingüística, cultural e artística propia de 
países onde se fala a lingua estranxeira, favorecendo o 
desenvolvemento dunha cultura compartida e unha cidadanía 
comprometida coa sustentabilidade e os valores democráticos. 
       
CA3.3 - Aplicar estratexias para defender e apreciar a 
diversidade lingüística, cultural e artística atendendo a valores 
ecosociais e democráticos e respectando os principios de 
xustiza, equidade e igualdade. 
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C3.5 - Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos 
discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.  
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 CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A distribución de unidades por avaliación e o que consta como materia de exame establécese 
da seguinte maneira: 
1ª Avaliación: 
Introduction + unidades 1 e 2. 
Tamén se avaliará o libro de lectura obrigatoria mediante a plataforma Fiction Express por 
medio de lectura na aula durante 20 minutos á semana. Rexistrando se cada alumno le ou non, 
non se fará exame para avaliar esta lectura. 
2ª Avaliación: 
Unidades 3 e 4 (serán obxecto de exame os contidos das unidades anteriores: Starter 
Unit+unidades 1 e 2). 
Libro de lectura obrigatoria mediante Fiction Express. 
3ª Avaliación: 
Unidades 5 e 6 (serán obxecto de exame os contidos das unidades anteriores: Starter 
Unit+unidades 1, 2, 3 e 4). 
Libro de lectura obrigatoria por medio da plataforma Fiction Express. 
 
Por cada avaliación realizarase como mínimo un exame global que será o 90% da nota da 
avaliación e constará das seguintes partes. 
- Grammar and vocabulary (3 puntos) 
- Reading (2 puntos): 
1 puntocorresponde ao libro de lectura obrigatorio en cada avaliación (lectura que se fará 
semanalmente durante 20 minutos na aula e que quedará rexistrada no caderno do profesor 
a efecto para obter a nota deste apartado para a avaliación). Non haberá exame dos libros de 
lectura, pero poden ser obxecto de preguntas nos exames orais. 
1 punto, correspondente a un texto con preguntas de comprensión do mesmo 
- Listening (1 punto) 
- Speaking (1 punto): este apartado será avaliado ao longo do trimestre mediante a observación 
na aula, valorando a participación voluntaria, o esforzo por mellora comunicación en lingua 
inglesa e a realización de tarefas orais propostas. 
- Writing (3 puntos) 
 
Tamén poderá haber probas escritas: probas de verbos, de vocabulario, de unidades 
individuais, etc. que o/a profesor/a terá en conta como notas de clase. 
 
O 10% restante da nota global será a observación na aula. 
 
Se se realizasen probas parciais nalgún momento ao longo do curso estas terían un valor do 
20% e o exame global presencial valoraríase cun 70%.  
 
Para aprobar cada avaliación o/a alumno/a deberá cumprir todos e cada un dos seguintes 
requisitos:  
- obter unha nota de 5 sobre 10 na suma global do exame. 
- obter unha puntuación mínima do 30% en todas e cada unha das partes do exame (mínimo 
de 0,90 en Grammar and vocabulary, mínimo de 0,60 en Reading, mínimo de 0,30 en Listening, 
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mínimo de 0,30 en Speaking e mínimo de 0,90 en Writing). Se nalgunha destas partes a nota é 
inferior ao 30%, a nota global da avaliación non poderá ser, en ningún caso, superior a 4. 
Realizarase aproximación por exceso ou por defecto na media final en cada avaliación a criterio 
do profesor; a aproximación farase por exceso sempre que o alumno tivera amosado interese, 
traballo e esforzo. Entenderase que nonos amosou cando falta ou chega tarde reiteradamente 
a clase, molesta ou ten unha actitude disruptiva na aula ou non realiza as tarefas 
encomendadas en tempo e forma e non participa na actividades de aula. A aproximación non 
procederá cando se obteña menos dun 30% da puntuación de calquera das partes do exame. 
 
Para quen supere o exame da 3ª avaliación a cualificación da convocatoria ordinaria será a máis 
alta destas dúas: 
   a) nota do exame global da 3ª avaliación ou 
   b) media aritmética das notas das 3 avaliacións. 
 
Cando un/ha alumno/a non poida asistir a un exame por enfermidade ou outro motivo 
xustificado, deberá presentarlle á profesora da materia, no prazo máis breve posible, e en todo 
caso antes da avaliación, o xustificante legal (informe médico, certificado de asistencia a 
exames oficiais, etc.) para solicitar que a profesora lle faga o exame que non puidese realizar 
co seu grupo. En ningún caso se farán exames fóra do horario establecido para o grupo se non 
se presenta o sobredito documento legal. 
 
Calquera proba de avaliación poderá considerarse suspensa, e nese caso corresponderalle a 
cualificación de 0 puntos, se existe constancia de que o alumno copiou, deixou que outros 
copiaran o seu  traballo, apuntoulle a un compañeiro  ou ten participado en calquera actividade 
ou estratexia  orientada a mellorar resultados por procedementos deshonestos. (Nun exame 
final o alumno quedaría convocado directamente para o exame extraordinario da convocatoria 
extraordinaria). Do mesmo xeito, se un alumno non entregaou subtrae un exame, ou ben se 
perde involuntariamente, actuaremos como se indica a continuación: 
1) Se a profesora recoñece que o extraviou, tendo en conta as notas de clase do alumno, 
daráselle a posibilidade de facer outro exame, ou ben se cualificará cunha nota de 5. 
2) Se é o/a alumno/a o/a que substrae o exame, automaticamente se cualificará coa nota 
mínima, 0. 
3) En caso de dúbida por ámbalas dúas partes, darase a posibilidade dun novoexame, e en 
todo caso confiarase na palabra e na profesionalidade da docente, despois de revisar a 
traxectoria do alumno. 
 
Tendo en conta que o traballo de aula conforma parte da nota, terans en conta os seguintes 
aspectos: 
- A realización e presentación das tarefas encomendadas pola profesora: exercicios, 
redaccións, etc. en tempo, elaboradas e ben presentadas. 
- O caderno de clase con data escrita diariamente e no que deben estar todas as actividades 
propostas e as posibles explicacións complementarias da profesora. Asemade valorarase a 
organización, caligrafía, o uso de bolígrafo para escribir e non do lapis, o non usar cintas ou 
líquidos correctores. 
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- A participación oral voluntaria amossando respeto aos/ás compañeiros/as respetando a súa 
quenda de palabra, non acaparando o uso da mesma. 
- É responsabilidade do alumno traer o material necesario (libro, caderno, bolígrafo), 
conservalo e amosar interés pola(s) clase(s) perdida(s): pedir apuntes, facer exercicios, anotar 
datas de exame... 
- Amosar interese, traballo e esforzo. Entenderase que non os amosou cando:  falta 
reiteradamente a clase, non presta atención, non fai as tarefas propostas dentro ou fóra da 
aula, ou ten unha actitude disruptiva o que suporá a expulsión da aula co conseguinte 
apercibimento segundo se especifica no NOF. 
- A xustificación de faltas acreditada con documento oficial diante da profesora antes de 
entregarlle o xustificante ao titor. Non se aceptará a simple xustificación de pais, nais ou 
tutores legais, cando a profesora teña constancia do contrario (xustificacións para quedar a 
estudar para outro exame, estancia na cafetería, piscina, abandonar a clase en horas 
intermedias por ausencia da profesora, etc). Nestes casos computarán como falta non 
xustificada. 
- A puntualidade na chegada á aula. 
- A participación activa nas tarefas de clase. 

 

 PROMOCIÓN 

Para todo o alumnado, dado o carácter continuo da materia, o exame da 3ª avaliación será 
tamén o exame final e será eliminatorio. 
A proba final, que é a mesma que a da 3ª avaliación, terá a mesma estrutura e baremación que 
se explicou anteriormente para as avaliacións parciais, sendo obxecto de exame todos os 
estándares do curso. 
Para aprobar a asignatura na convocatoria oficial, o/a alumno/a deberá cumprir todos e cada 
un dos seguintes requisitos:  
- obter unha nota de 5 sobre 10 na suma global do exame. 
- obter unha puntuación mínima do 30% en todas e cada unha das partes do exame (mínimo 
de 0,90 en Grammar and vocabulary, mínimo de 0,60 en Reading, mínimo de 0,30 en Listening, 
mínimo de 0,30 en Speaking e mínimo de 0,90 en Writing). Se nalgunha destas partes a nota é 
inferior ao 30%, a nota final non poderá ser, en ningún caso, superior a 4. 
A nota final aproximarase por defecto ou por exceso a criterio do profesor, segundo o alumno 
tivera u non amosado interese, traballo e esforzo. Entenderase que non os amosou cando 
faltou ou chegou tarde reiteradamente a clase, molestou ou tivo actitudes disruptivas na aula 
ou non realizou as tarefas encomendadas en tempo e forma.  A aproximación non procederá 
cando se obtivese menos dun 30% da puntuación de calquera das partes do exame. 
 
A nota da convocatoria ordinaria de xuño será: 
 
1) para quen non supere o exame final, a nota da convocatoria ordinaria será a obtida no 
sobredito exame final, aproximada á alza se procede. 
2) para quen supere o exame final, a nota da convocatoria ordinaria será a máis alta das 
que seguen: 
1) nota do exame final ou 
2) media aritmética das notas da 1ª, 2ª e 3ª avaliación. 
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 METODOLOXÍA 
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Os seis módulos do Student's Book comezan cunha páxina introdutoria que presenta un novo 
tema mediante fotos e un elemento dixital, ademais de describir brevemente os obxectivos do 
módulo e o proxecto ao que conduce. Os módulos divídense en tres seccións. As dúas primeiras 
seccións desenvólvense até chegar a unha actividade que subministra a linguaxe e a 
información necesaria para levar a cabo unha tarefa comunicativa, a miúdo con mediación. A 
terceira sección presenta máis linguaxe e ofrece oportunidades de interacción a través da 
produción de tarefas orais e escritas. Subminístranse dous textos por módulo, baseados en 
material auténtico. Tamén se presentan tres grupos de vocabulario temático contextualizado 
en cada módulo que subministran oportunidades engadidas da lectura e actividades de 
reciclaxe para revisar o vocabulario aprendido con anterioridade e asegurar o repaso e o 
enriquecemento constantes. Os exercicios interdisciplinares e culturais están integrados nos 
propios módulos, subministrando unha maneira natural de salientar unha ampla gama de 
habilidades para a vida, como o pensamento crítico, a reflexión, as habilidades dixitais e 
aprender a aprender, xunto coas competencias lingüísticas. 

 

A gramática, que cobre todos os requisitos do novo currículo oficial, preséntase nun contexto 
real tanto no oral como no escrito. Ao final do libro está a sección The Grammar Lab, que 
contén cadros gramaticais presentados de maneira clara e tamén exercicios engadidos para 
practicar e ampliar contidos. 

 

Tamén se subministran unha gran variedade de tarefas comunicativas que permiten aos 
alumnos/as practicar a linguaxe funcional útil en distintas situacións da vida real; cada módulo 
inclúe un vídeo con actividades para practicar a comprensión e produción oral. O apartado de 
pronuncia céntrase nas dificultades habituais dos alumnos/as á hora de pronunciar as palabras 
e frases en inglés. Tamén hai actividades engadidas de comprensión e expresión oral en todos 
os módulos que desenvolven destrezas lingüísticas produtivas para axudar aos alumnos/as a 
comunicarse de maneira eficaz no mundo real. Os contidos da guía de escritura están 
coidadosamente estruturados módulo a módulo para practicar as destrezas de escritura 
básicas e ofrecer axuda á hora de realizar as tarefas. 

 

Os proxectos colaborativos ou as situacións de aprendizaxe atópanse ao final de cada módulo 
e, a través da realización dunha tarefa significativa, axudan a desenvolver as habilidades 
comunicativas, de planificación, de investigación, sociais e de mediación. O proxecto pode 
realizarse en papel ou en formato dixital e subminístrase unha guía paso a paso para cada unha 
destas opcións. Todos os proxectos, así como todas as tarefas do Student¿s Book, inclúen 
criterios para permitir a avaliación entre alumnos/as. 

 

Digital Options atópase ao longo de todo o libro e permite unha aprendizaxe dinámica e 
constante coa axuda de distintas ferramentas. 

 

Tamén hai tres seccións de repaso no Student¿s Book. Estas inclúen exercicios de repaso do 
vocabulario e a gramática, unha páxina para pór en práctica as habilidades adquiridas e unha 
páxina de literatura. 
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A sección Reading Options, páxinas que compoñen unha sección de cultura e temas 
transversais, aparece ao final do Student¿s Book. Nela relaciónase o inglés con outras materias 
do currículo escolar (CLIL) e introdúcese aos estudantes a unha ampla variedade de aspectos 
culturais do mundo de fala inglesa e do mundo en xeral. Cada páxina inclúe un vídeo que 
presenta contidos interesantes e auténticos cun nivel adecuado, así como actividades de 
comprensión. 

 

Na ESO búscase afondar dentro dos coñecementos xa adquiridos durante a Educación Primaria. 
Igualmente, preténdese favorecer as competencias que permitan ao alumnado comprender os 
procesos que dan lugar aos cambios históricos e a realidade do mundo actual. A metodoloxía 
focalizarase no desenvolvemento das competencias clave: 

1. Traballo e actualización dos coñecementos previos. 

2. Organización e exposición de contidos seguindo unha secuencia lóxica e con rigor 
científico, con exemplos cotiás, actividades prácticas e soporte gráfico. 

3. Planificación das tarefas a realizar para facelo eficazmente: repasar o que se sabe, 
pensar que se quere dicir, usar adecuadamente os recursos como libros, dicionarios ou a 
Internet, ...... 

4. Execución das tarefas elaborando borradores, seguindo modelos e estruturando o 
contido tanto oral como escrito. 

5. Revisión das tarefas para identificar erros e problemas. 

6. Memorización comprensiva da gramática e vocabulario. 

7. Traballo individual, en parellas e en grupos. 

8. O profesor presentará cada unidade didáctica facendo unha introdución á mesma, 
marcando os obxectivos a conseguir. 

9. Explicaranse os contidos conceptuais e faranse actividades de aprendizaxe. 

10. O profesor prestará atención especial ao alumnado con máis necesidades, propoñendo 
actividades de reforzo. 

11. Traballaranse tódalas destrezas: produción oral, comprensión oral, comprensión escrita 
e expresión escrita, así como a gramática, vocabulario e aspectos culturais pertinentes. 

12. Avaliaranse tódalas destrezas por medio de probas escritas e orais, traballos individuais 
e en grupo e a observación do traballo na aula. 

 

Teremos en conta esencialmente o aproveitamento dos 50 minutos de clase. Os/as alumnos/as 
deben estar sentados no seu correspondente pupitre cando entre o profesor na aula. Non se 
perderá o tempo atendendo a preguntas que non teñan que ver co traballo académico ou 
sobre aspectos alleos ás clases e o instituto. Respectarase tamén o momento de saída da aula. 

Non poderemos permitir que ninguén se ausente da aula, nin para ir ao lavabo -a non ser se é 
urxente-, ou preguntar algo a outros docentes ou na conserxería. Se alguén pregunta se pode 
ir facer fotocopias ou outra situación que implique unha saída da aula, non daremos o noso 
consentimento. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
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Horas de clase semanais: 3 

1ª Avaliación: Avaliación inicial (primeiras semanas de clase). Getting started + unidades 1 e 2 

2ª Avaliación: Unidades 3 e 4 (e os contidos das unidades anteriores: Getting started+ unidades 
1 e 2) 

3ª Avaliación: Unidades 5 e 6 (e os contidos das unidades anteriores : Getting started + 
unidades 1, 2, 3 e 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación 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. 


