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PREFACIO 
 
Co obxecto de que sexa o referente didáctico básico e de aplicación diaria e inmediata para o noso alumnado do I.E.S. do Castro de Vigo, e coa intención 
engadida de sentar as bases sólidas dun proceso de aprendizaxe da lingua inglesa dende os primeiros fundamentos cíclicos da E.S.O. e a súa continuación 
no Bacharelato, os membros deste Departamento de Inglés presentan este Proxecto Didáctico coas concrecións e secuenciacións para cada un dos cursos 
do mesmo. 
  
• A nosa PROGRAMACIÓN ten características que a definen: 
 
                  *REAL 
Ten que se poñer en practica real nas aulas, e de feito, ser un reflexo do que xa se está a facer nelas.  
 
               *PRÁCTICA 
Aínda que os contido e obxectivos formais forman parte intrínseca desta programación, tamén a practicidade do uso real e directo da lingua inglesa é un 
dos obxectivos básicos da mesma, incluso tendo que convivir co erro formal por mor de acadar esa funcionalidade práctica axeitada á idade e capacidade 
do alumnado dos diferentes niveis educativos. 
          
              *ABERTA 
O concepto da inmutabilidade no Ensino e lacazán e perigoso. O noso proxecto non pode ser unha realidade terminada, esgotada, cerrada. Ten que ser 
básico pero mutable, definido pero operable, normativo e vinculante pero moldeable a novas realidades de profesorado, alumnado, grupos, capacidades e 
ritmos. 
 
               *DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
É un proxecto baseado na realidade do noso instituto cunha crecente diversidade e variedade de niveis de habilidade no mesmo grupo e curso. Ademais, a 
recepción de alumnado de diferentes nacionalidades e procedencias require a constante variación e cambio dos contidos e procedementos comúns . 
 
               *COMÚN PERO FLEXIBLE 
A vinculación de tódolos membros do Departamento a este proxecto ven garantida polo consenso acadado na elaboración do mesmo, que o facen real, 
libre e aberto pero polo demais, obxectivo, avaliable e funcional, respectando as programacións do profesorado. 
 
               *AVALIABLE 
A avaliación da aprendizaxe é un dos dereitos e deberes tanto dos profesores como do alumnado. Por a súa condición de real, e polo tanto realizable, é 
obxectivamente avaliable polas dúas partes da realidade do Ensino: Os coordinadores e animadores (antano Profesorado) e os aprendices autónomos 
(antano alumnado). 
 
               *COORDINABLE 
Tódalas características anteriormente expostas facen que a coordinación e seguimento deste proxecto sexa máis doado . As bases e as pautas son o 
suficientemente indelebles para que, dentro da liberdade de programación, os obxectivos acadados sexan uniformes e corrixibles obxectiva e 
conxuntamente de acordo co carácter aberto do proxecto. 
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               *INTELEXIBLE 
As veces a terminoloxía ad hoc remata a ser incomprensible para tódalas partes participantes no proceso educativo. É por iso polo que, aínda conservando 
o fundamental da xerga educativa, este proxecto evita a especialización de termos non xerais que podan distorsionar a comprensión do senso final deste 
proxecto. 
 
               *DE SOPORTE MÚLTIPLE 
As novas tecnoloxías, caras pero efectivas, permiten hoxe outros sistemas e procedementos de acercamento ó proceso de aprendizaxe. Tradicionalmente 
as linguas estranxeiras utilizaron soportes sonoros e visuais como medio e fin nas tarefas educativas. Pois ben, este proxecto terá como tarefas finais das 
unidades a realización de produtos lingüístico-comunicativos, propios do TASK APPROACH, con soporte dixital, ca única limitación dos medios loxísticos 
dispoñibles polo Instituto ou os do propio profesorado e/ou alumnado. 
 
                *DE FORTE INVESTIMENTO PERSOAL 
Polas dúas partes. Tanto o profesorado como o alumnado teñen unha forte implicación e traballo no mesmo. Os traballos de coordinación, animación e 
presentación, e posterior avaliación das actividades e tarefas, supoñen un esforzo profesional por parte do profesorado tal, que as veces o cansazo é 
entendible e hasta útil. Pola parte do alumnado o traballo constante, individual e colectivo, é unha característica fundamental do éxito deste proxecto, do 
cal premio final non pode ser outro que a satisfacción individual e colectiva de haber acadado os obxectivos perseguidos,e ser gratificados cunha avaliación 
favorable nesta importante parcela do proceso educativo: a capacidade de comunicarse cos demais e cun mesmo, utilizando códigos lingüísticos diferentes 
a os da lingua materna. 
 
 
                *SECUENCIADA, CONTINUA E GRADUAL 
Os feitos lingüísticos nunca acoden de xeito violento como un furacán que ven e vaise. A secuencia de obxectivos, conceptos, procedementos e actitudes 
está garantida pola propia concepción do proxecto. O seu baseamento case que cotián nas actividades e tarefas propostas por libros de texto concibidos 
para a Reforma ou polo propio profesorado, dan feito este senso de secuencia entre os dous niveis do ciclo, a continuidade gradual do proceso educativo e 
avaliativo, que terá que levalo alumnado satisfactoriamente preparado para acceder ó segundo ciclo da E.S.O.  
 
TRAZOS METODOLÓXICOS DA PROGRAMACIÓN 
 
∗ Fomento dunha actitude positiva cara á lingua inglesa a través da participación activa do alumnado en tarefas que lle permitan expresar as súas opinións 

e sentimentos. 
∗ Ofrecemento, de acordo cun enfoque que xunta o mellor da metodoloxía moderna da tradicional, uns materiais que facilitan a adquisición das destrezas 

necesarias para que o alumnado aprenda a desenvolverse na vida real. 
∗ Actuación a partires da reflexión sobre o nivel de desenrolo do alumnado. O que significa considerar tanto as súas capacidades xerais como os 

coñecementos previos. 
∗ Busca de formas de adaptación na axuda pedagóxica as diferentes necesidades do alumnado (intereses, motivacións e capacidades). 
∗ Impulso da aprendizaxe de contidos caracterizados pola súa significación e funcionalidade. 
∗ Dirección do traballo tutorial a intentar estimular no alumnado o desenrolo da capacidade de aprender a aprender. 
∗ Fomento do desenrolo da capacidade de socialización e de autonomía do alumnado. 
∗ Avaliación continua e continuadora, con elementos de recuperación e revisión de contidos previos. 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERÍA DE INGLÉS Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 
E ESTÁNDARES BÁSICOS 
 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística de xeito directo, completando, enriquecendo e 
enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira baseada no 
desenvolvemento de habilidades comunicativas, contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua.  

A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e 
conversar, unha relevancia singular nesta etapa. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao 
desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a cada situación, interpretando 
diferentes tipos de discurso en contextos e con funcións diversas. Por outra banda, o recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de regras de 
funcionamento do sistema da lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, mellorará a adquisición desta competencia.  

A partir da adquisición da linguaxe, esta convértese en vehículo do pensamento humano, en instrumento para a interpretación e representación da 
realidade e na ferramenta de aprendizaxe por excelencia. Esta materia contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender posto que 
acrecenta a capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes para a comprensión e expresión, facilitando ou 
completando a capacidade de alumnos e alumnas para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, 
expresar e analizar sentimentos e emocións.  

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e cidadá. As linguas sérvenlles aos falantes para comunicarse 
socialmente, forman parte da cultura común das diferentes comunidades e nacións. Pero tamén, en gran medida, son vehículo de comunicación e 
transmisión cultural, e favorecen o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferenzas 
culturais e de comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, en lingua estranxeira 
é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas e, a través destas interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar 
as dos demais, desenvólvese a habilidade para construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros, conseguir 
acordos, e, en definitiva, favorécese aprender de e cos demais.  

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia en tratamento da información e competencia dixital. As tecnoloxías da 
información e a comunicación ofrécennos a posibilidade de comunicarnos en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato 
a un fluxo incesante de información que medra cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira facilita o acceso á información que se pode atopar nesta 
lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico en 
intercambios con mozos doutros lugares, e, o que é máis importante, crea contextos reais e funcionais de comunicación. Así mesmo, na medida en que a 
lingua estranxeira esixe o contacto con modelos lingüísticos moi diversos, a utilización de recursos dixitais para a aprendizaxe, é inherente á materia e este 
uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia.  

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais propias da lingua e dos países nos que se fala e, xa que logo, contribúe a 
adquirir a competencia artística e cultural ao propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á creación artística. Así mesmo, a área 
contribúe ao desenvolvemento desta competencia se se facilita a expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións culturais 
e artísticas e se se favorecen os traballos creativos individuais e en grupo, como a realización e representación de simulacións e narracións. En definitiva, 
vehicular en lingua estranxeira o coñecemento e a apreciación da diversidade cultural a partir de manifestacións artísticas, contribuirá ao desenvolvemento 
desta competencia.  
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O coñecemento dunha lingua estranxeira contribúe tamén á adquisición da competencia autonomía e iniciativa persoal, en varios sentidos. O currículo 
fomenta o traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e negociación, o que supón pór en 
funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións na planificación, organización e xestión 
do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal.  

 
A. COMPETENCIAS BÁSICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA APRENDIZAXE DA LINGUA ESTRANXEIRA 
 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supón a utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita e como instrumento de aprendizaxe e de autorregulación do 
pensamento, das emocións e da conduta, polo que contribúe, así mesmo, á creación dunha imaxe persoal positiva e fomenta as relacións construtivas 
cos demais e coa contorna. Aprender a comunicarse é, en consecuencia, estabelecer lazos con outras persoas, achegarnos a outras culturas que 
adquiren sentido e provocan afecto despois de que se coñecen. En suma, esta competencia lingüística é fundamental para aprender a resolver conflitos 
e para aprender a convivir. A adquisición desta competencia supón o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos e o uso funcional de, polo 
menos, unha lingua estranxeira.  
 
O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dunha maneira directa, completando, enriquecendo e enchendo 
de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da 
linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 
comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta.  
 

 
 TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

Son as habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. Inclúe aspectos que van dende o acceso e 
selección da información ata o seu uso e transmisión en diferentes soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación 
como un elemento esencial para informarse e comunicarse. A adquisición desta competencia supón, polo menos, utilizar recursos tecnolóxicos para 
resolver problemas de modo eficiente e ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da información de que se dispón.  
 
As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen a posibilidade de comunicarse en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso 
sinxelo e inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de 
comunicarse utilizando as novas tecnolóxicas creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de 
habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 
 
 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 
Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha 
sociedade cada vez máis plural. Incorpora formas de comportamento individual que capacitan as persoas para convivir en sociedade, relacionarse cos 
demais, cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos, polo que adquirila supón ser quen de pórse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 
tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros. En suma, implica comprender a realidade social en 
que se vive, afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns dende unha actitude solidaria e responsábel.  
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As linguas sérvenlles aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha 
lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 
Este feito favorece a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de 
comportamento, promove a tolerancia e a integración e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade como as diferenzas. 
 

 
 COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 
gozo e enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. En definitiva, apreciar e gozar a arte e outras manifestacións 
culturais, ter unha actitude aberta e receptiva ante a plural realidade artística, conservar o común patrimonio cultural e fomentar a propia capacidade 
creadora.  
 
Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas a aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta 
etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como 
percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 
 

 
 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia supón, por unha banda, iniciarse na aprendizaxe e, por outro, ser capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, así como 
buscar respostas que satisfagan as esixencias do coñecemento racional. Así mesmo, implica admitir unha diversidade de respostas posíbeis ante un 
mesmo problema e atopar motivación para buscalas dende diversos enfoques metodolóxicos. En suma, implica a xestión das propias capacidades 
dende unha óptica de procura de eficacia e o manexo de recursos e técnicas de traballo intelectual.  
 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 
aprendizaxe, identificando como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran 
en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro entre outras. 
 

 
 
 
B. COMPETENCIAS BÁSICAS NON DIRECTAMENTE RELACIONADAS COA APRENDIZAXE DA LINGUA ESTRANXEIRA 
 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Esta competencia consiste, ante todo, na habilidade para utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de 
razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para 
resolver problemas relacionados coa vida diaria e co mundo laboral. A adquisición desta competencia supón, en suma, aplicar destrezas e actitudes que 
permiten razoar matematicamente, comprender unha argumentación matemática, expresarse e comunicarse na linguaxe matemática e integrar o 
coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento.  
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Utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar 
informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma 
parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. 
 

 
 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

É a habilidade para interactuar co mundo físico nos seus aspectos naturais e nos xerados pola acción humana, de modo que facilite a comprensión de 
sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto 
dos seres vivos. En suma, esta competencia implica a adquisición dun pensamento científico-racional que permite interpretar a información e tomar 
decisións con autonomía e iniciativa persoal, así como utilizar valores éticos na toma de decisións persoais e sociais.  
 
Esta competencia, e partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da interacción dos homes e mulleres con ela, permite argumentar 
racionalmente as consecuencias duns ou doutros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental saudábel nunha contorna 
natural e social tamén saudábel. Son parte desta competencia básica o uso responsábel dos recursos naturais, o coidado do medio ambiente, o 
consumo racional e responsábel, e a protección da saúde individual e colectiva como elementos clave da calidade de vida das persoas. 
 
 

 
 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

Esta competencia refírese á posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse 
responsábel dela, tanto no ámbito persoal coma no social ou laboral.  
 
A adquisición desta competencia implica ser creativo, innovador, responsábel e crítico no desenvolvemento de proxectos individuais ou colectivos.  
 

 
Nunha competencia non hai saberes que se adquiren exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con 
todo o que o alumnado 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 quen de utilizalo en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, para estes efectos, 
paradigmática). Por iso, calquera desas competencias poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas 
estas materias poderá utilizar e aplicar estas competencias, independentemente de en cales as puido adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser 
garantía de alcanzar determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar coma fóra dela, garantía da súa 
aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumnado nin sequera pode 
considerar aínda que terá que facelo).  
 
Dito isto, queda claro que hai unha evidente interrelación entre os distintos elementos do currículo, e que temos que póla de manifesto para utilizar 
adecuadamente cantos materiais curriculares se utilizan no proceso de ensino-aprendizaxe. Cando nunha programación didáctica, coma esta, se indican os 
obxectivos dunha unidade (formulados, do mesmo xeito cós criterios de avaliación, en termos de capacidades), sábese que estes condicionan a elección 
duns contidos ou outros, da mesma forma que se deben indicar uns criterios de avaliación que permitan demostrar se o alumnado os alcanza ou non os 
alcanza. Por iso, os criterios de avaliación permiten unha dobre interpretación: por unha banda, os que teñen relación co conxunto de aprendizaxes que 
realiza o alumnado, é dicir, haberá uns criterios de avaliación ligados expresamente a conceptos, outros a procedementos e outros a actitudes, xa que cada 
un destes contidos han de ser avaliados por ser traballados na clase e que son os que se avalían nos diferentes momentos de aplicación da avaliación 
continua; e por outro, haberá criterios de avaliación que foron formulados máis na súa relación coas competencias básicas.  
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A avaliación de competencias básicas é un modelo de avaliación distinto ao dos criterios de avaliación, tanto porque se aplica en diferentes momentos 
doutras avaliacións, coma porque a súa finalidade, aínda que complementaria, é distinta. Se partimos de que as competencias básicas supón unha 
aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumnado as adquiriu é reproducir situacións o 
máis reais posíbeis de aplicación, e nestas situacións o habitual é que o alumnado se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, 
sobre todo, a situacións prácticas. Desta forma, cando avaliamos competencias estamos avaliando preferentemente, aínda que non só, procedementos e 
actitudes, por iso é polo que as relacionemos cos criterios de avaliación con maior carácter procedemental e actitudinal. 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
As competencias, pola súa propia formulación son, inevitabelmente, moi xenéricas. Se queremos que sirvan como referente para a acción educativa e para 
demostrar a competencia real do alumnado, debemos concretalas moito máis, descompoñelas, sempre en relación cos demais elementos do currículo. É o 
que chamamos subcompetencias, e que sen pretender chegar a abarcar todas as posíbeis, si recollen aquelas que maior relación teñen co currículo da 
materia e maior presenza en todas as materias polo seu carácter interdisciplinar. Na materia de lingua estranxeira, estas subcompetencias son as 
seguintes:  
 
Comunicación lingüística  
 Expresar oralmente pensamentos, emocións, vivencias e opinións de xeito sinxelo.  
 Adecuar a fala a situacións comunicativas variadas, controlando os elementos non verbais e respectando as regras propias do intercambio 

comunicativo.  
 Ter conciencia das convencións sociais e culturais á hora de producir textos.  
 Comprender distintos tipos de textos propios do ámbito académico recoñecendo a súa intención comunicativa e os seus trazos formais. 
 Gozar da lectura e, a través dela, descubrir outras contornas, idiomas e culturas.  
 Tomar conciencia da necesidade de respectar as normas ortográficas na produción de textos escritos.  
 Coñecer os principais procedementos de formación de palabras como instrumento para ampliar o léxico.  
 Utilizar un vocabulario suficientemente amplo para expresarse oralmente e por escrito con propiedade e precisión en situacións concretas.  
 Compor textos propios do ámbito académico, adecuados ao propósito comunicativo.  
 Escribir textos para expresar ideas, sentimentos e experiencias.  
 
Tratamento da información e competencia dixital 
 Buscar, obter, procesar e comunicar información na lingua estranxeira para transformala en coñecemento utilizando sistemas informáticos ou Internet.  
 Analizar de xeito crítico a información obtida.  
 
Social e cidadá 
 Coñecer e practicar o diálogo como ferramenta básica de comunicación interpersoal e de resolución de conflitos.  
 Coñecer os valores que caracterizan unha sociedade democrática: liberdade, solidariedade, participación, cidadanía, tolerancia.  
 Valorar a pluralidade lingüística como unha riqueza cultural.  
 
 
Cultural e artística  
 Apreciar a diversidade cultural a partir de diferentes manifestacións artísticas.  
 
Aprender a aprender 
 Coñecer e utilizar de xeito habitual as principais estratexias e técnicas que favorecen o traballo intelectual (resumo, esquema, mapas conceptuais...).  
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 Utilizar diferentes recursos e fontes para a recollida e tratamento da información.  
 
Autonomía e iniciativa persoal  
 Actuar con iniciativa e creatividade persoal.  
 Desenvolver as habilidades sociais. 
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A AVALIACIÓN DO PROXECTO E DO ALUMNADO 
 
Todo proxecto con obxectivos reais e levados a cabo ten o dereito e o deber de ser avaliado. 
 
A avaliación, entendida como parte integrante do proceso de educación dos/as alumnados/as, orienta de xeito permanente o seu aprendizaxe, polo que 
contribúe á mellora do rendemento. Para lograr isto, a avaliación debe ser continua e estar atenta á evolución do proceso global de desenrolo do 
alumnado: intelectual, afectivo e social. 
 
Neste proxecto pódese avaliar: 
 
*a validez do mesmo       
 
Esta avaliación está intimamente unida ás demais e a súa cualificación positiva depende do satisfactorio que sexa o cualificativo acadado en conxunto a 
tódalas distintas avaliacións. 
 
*a capacidade do alumnado en acadar os obxectivos 
 
Nesta avaliación prodúcense moitas circunstancias que deben terse en conta. 
 
-O alumnado debe ser avaliado desde a perspectiva do traballo continuado e a súa participación e interese nas actividades realizadas tanto individual como 
grupalmente. 
 
-As probas escritas ou orais periódicas, que deben existir e existen, deben ser un reflexo das actividades propostas e levadas a cabo de xeito cotián. Os 
criterios de corrección serán claros e baseados proporcionalmente a dificultades de cada un dos exercicios propostos. O alumnado terá moi claro onde o 
profesorado pon o énfase de corrección e rigor. 
 
-As actividades creativas e que impliquen varias destrezas terán unha importancia e consideración especial na avaliación, e debe comunicarse este aspecto 
ó alumnado. 
 
-Os resultados da avaliación deste ciclo teñen que servir para a autocorreción, e despois da avaliación debe facerse comprender ó alumnado que a 
persistencia nos mesmos erros prexudican de xeito notable os obxectivos de cada alumno/a e incluso os xerais da aula. 
 
-Por imperativo legal a avaliación é cuantitativa e cualitativa, sendo os informes descritivos moi necesarios, tanto de carácter oral ó interesado como ó 
seus titores legais. 
 
-Atención á diversidade: O sistema de avaliación continua presenta, como unha das súas principais avantaxes, a posibilidade de prestar especial atención 
ás diferencias que o alumnado va amosando ó realizar as actividades nas que aplican e concretan os conceptos, procedementos e actitudes seleccionadas. 
Isto permite perfilar actividades de apoio, paralo alumnado que amose algunha dificultade, e actividades de ampliación, para aqueles que amosen maior 
interese e/ou capacidade. As actividades variadas que se presentan en cada unidade aportan os medios necesarios para atender á diversidade do 
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alumnado. Só o profesorado, no contexto da súa clase e en relación cos seus grupos, pode determinar, con maior precisión que aquí, o momento e xeito 
no que avaliar  determinados contidos e a atención ós criterios xerais fixados neste proxecto curricular. 
 
*a capacidade do profesorado en cantidade e calidade no desenvolvemento do proxecto 
 
− avaliada por si mesmo ou por medio de enquisas  a  facer polo alumnado 
− unha avaliación satisfactoria en canto a grado de paciencia, comprensibilidade, accesibilidade e ecuanimidade proporciona ó profesorado un empuxe  

adicional para completar os obxectivos deste proxecto, ó sentirse gratificado polo  recoñecemento expreso dos seu alumnado. 
 
*a capacidade de recuperación do alumnado non avaliado satisfactoriamente 
 
Esta avaliación poderase facer de xeito simultáneo ó progreso do curso, ben mediante auscultación habitual do alumnado con  problemas ou con probas de 
elementos discretos ou integrais. 
 
Este tipo de avaliación é de aplicación así mesmo ó alumnado que promocione de nivel sen ter satisfactoriamente acadados os obxectivos do seu nivel 
previo. Neste caso o profesor/a do nivel no que se atope terá unha especial atención a este tipo de alumnado, que cun ritmo diferente ós demais ten  que 
se esforzar máis. 
 
 
*a posibilidade de promoción a niveis superiores do alumnado no que a esta subárea lingüística se refire. 
 
No intre no que se lle require ó profesorado de Inglés a súa opinión sobre as promocións, este terá conta sempre a secuenciación gradual que o 
coñecemento dunha lingua supón e as dificultades. as veces insuperables, que obxectivamente terá que solventar no nivel superior. 
 
No caso da promoción á Bacharelato, hai que meditar sobre os cambios de proxecto e obxectivos que terá o alumnado neste ciclo educativo non 
obrigatorio, que pode ir alén das capacidades, aspiracións ou necesidades do alumnado con certos problemas de promoción. 
 
*o proceso de aprendizaxe. 
 
Para levar a cabo o modelo de avaliación continua vaise a utilizar unha diversidade de instrumentos e procedementos de recollida de información que se 
sistematizan no seguinte parágrafo. 
 
*o proceso de ensinanza 
 
Para avaliar o proceso da realización das ensinanzas e metodoloxías empregadas neste proxecto didáctico vanse a utilizar os seguintes : 
   
 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 
 
Cuestionarios 
• Ó alumnado. 
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• Ós pais e nais. 
 
Intercambios orais 
• Entrevistas con alumnos/as.  
• Debates. 
• Reunións con pais e nais. 
 
Resultados do proceso de aprendizaxe do alumnado 
• reunións de profesorado: 
                Departamento 
                Xunta de Aula 
                Claustro, etcétera. 
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CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 
 
O alumnado será avaliado cas cualificacións recollidas nas leis e decretos oficiais, de acordo cos diferentes grados de bondade ou insuficiencia amosados 
nas capacidades para: 
 
1. Comprender global e especificamente mensaxes orais e escritos sobre temas relacionados ca experiencia vital do alumnado ou que resulten de interese 
para eles. 
2. Producir mensaxes orais e escritos comprensibles para o interlocutor e axeitados á situación comunicativa en que se producen, respectando as 
convencións que tanto o medio escrito como o oral impoñen sobre o falante, aínda no caso de que o discurso producido teña unha estructura sinxela en 
exceso ou unha velocidade máis lenta da habitual e algún erro que non impida a comunicación. 
3. Usar estratexias lingüísticas e non lingüísticas, así como as formas básicas de interacción social, para transmitir a información desexada, ou para 
recoñecer os elementos esenciais do discurso e impedir que se rompa a comunicación, de xeito que se poda preservar o contido da mensaxe. 
4. Identificar e analizar ca axuda do profesorado e os compañeiros/as as manifestacións culturais propias dos países onde se usa o Inglés, recoñecendo e 
aceitando de xeito tolerante as diferencias existentes entre as comunidades onde a lingua inglesa e a propia se atopan. 
5. Negociar de xeito respectuoso e tolerante da diversidade, co profesorado e compañeiros/as, cantos aspectos atinxan á organización da clase e das 
actividades, participando activa e respectuosamente na busca de mellores entornadoiros de traballo. 
6. Ler de xeito comprensivo e autónomo textos auténticos relacionados co o seu entorno experiencial, utilizando gradualmente con maior autonomía as 
necesarias fontes de información. 
7. Recoñecer os principais procesos implicados na aprendizaxe dunha lingua estranxeira (escoita reflexiva, participación e uso de tódolos medios ó seu 
alcance para transmitir información ou para recoñecela) e poñelos en práctica. 
8. Valorar a actitude positiva de asumir espontánea e conscientemente o risco de tratar de se comunicar en Inglés, aínda que cometendo erros, como o 
medio máis eficaz de conseguir progresar na adquisición de novos coñecementos nesta lingua, usándoos para controlar e corrixir autonomamente as 
produccións propias e comprender mellor as produccións doutros interlocutores. 
 
Tendo en conta estas consideracións xerais, a avaliación accederá a outros  compartimentos máis específicos e puntuais : 
 
Dentro do proceso de avaliación, tras a realización dunha inicial, débese proceder a avaliar de modo conxunto, equilibrado e paritario:  
 
                Os contidos 
                As capacidades 
                Os procedementos 
                Os obxectivos acadados 
                As actitudes 
 
A cantidade e calidade a ter conta como mínimo de avaliación satisfactoria ven delimitada pola secuenciación de obxectivos, conceptos, procedementos e 
actitudes correspondentes a cada nivel do ciclo e a cada avaliación. 
 
As capacidades demostradas por cada alumno/a que acaden o grado satisfactorio dunha comunicación coherente, fluída e cohesionada, serán cualificadas 
de suficientes para enriba. Pero non só teñen que ser cualificadas de suficientes as capacidades, xa que estas teñen moito que ver cos conceptos, 
procedementos e actitudes. 
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Esta avaliación de tódolos elementos, destrezas e bloques de contidos debe ser continua, cualitativa e sen excluír a cuantitativa que as veces obxectiva de 
xeito racional a cualificación a obter polo alumno ou alumna. 
 
En cada período avaliador os profesores deste Seminario avaliarán de xeito secuenciado, gradual, obxectivo e individual para cada alumno/a: 
 
 

CONCEPTOS 
 
Que serán iguais para tódolos grupos dun mesmo nivel, aínda que as programacións de cada profesor/a, vistas as diferencias de resposta, rendemento e 
traballo de cada grupo, poidan segmentar, seleccionar ou salientar algún que outro concepto. O contido de conceptos, procedementos e actitudes será 
publicado no taboleiro de anuncios que o Instituto ten dedicado ós Departamentos, para que o alumnado teña constancia documental de que é o que se 
lles require para acadar unha avaliación satisfactoria. 
 
Os profesores/as deste Departamento poñen especial énfase nos conceptos dos seguintes tipos: 
 
               -comunicativos-funcionais 
               -gramático-morfo-sintácticos 
               -fonéticos 
               -semánticos 
               -sociolingüísticos:        xeográficos 
                                                 medioambientais 
                                                 da saúde 
                                                 do ocio 
                                                 da educación vial 
                                                 da educación para unhas relacións humanas en paz e en democracia 
 

PROCEDEMENTOS E ESTÁNDARES    
 
Así mesmo o profesorado avaliará de forma máis coidadosa e enfática a utilización satisfactoria dos seguintes procedementos: 
-Escoitar 
-repetir 
-preguntar e responder 
-Completar cómo se escribe / pronuncia unha palabra 
-Frases a partir dun texto oral / a letra dunha canción / un texto científico/un diálogo 
-Producir textos sinxelos e mensaxes orais 
-Ordenar: frases nunha carta 
              palabras nun texto ou canción 
              liñas nunha secuencia lóxica 
              palabras alfabeticamente 
-Asociar imaxes con estímulos orais, con parágrafos relevantes, adxectivos con antónimos 
-clasificar palabras nun cadro semántico  
-entrevistas a compañeiros/as, artistas, deportistas,... 
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-identificación dun tema principal nun texto 
-Estratexias de mellora;listening, reading, writing, speaking 
-Deducir regras gramaticais, semánticas ou ortográficas 
-A aprendizaxe autónoma con recollida de input de forma reflexiva. 

 
ACTITUDES               

 
Os aspectos actitudinais máis relevantes no proceso avaliador serán: 
 
-Traballar cooperativamente 
-Traballar coeducativamente sen consideración de sexo 
-Mostrar interese e respecto polos demais, polo coñecemento e utilidade da lingua inglesa, pola aprendizaxe 
-Mostrar creatividade na redacción, proxectos e tarefas, e polo uso das novas tecnoloxías, dándolle bo trato ós medios postos a súa disposición 
-Mostrar interese polas costumes culturais doutros países de fala inglesa. 
  

PROCEDIMENTOS, ESTANDARES E INSTRUMENTOS 
 

Observación sistemática 
• Escala de observación. 
• Rexistro anecdótico persoal. 
 
Análises das produccións do alumnado. 
• Proxectos. 
• Cadernos de vocabulario e gramática. 
• Exercicios do Caderno. 
• Produccións orais. 
Intercambios orais co alumnado 
• Diálogo. 
• Entrevista. 
• Postas en común. 
• Asembleas. 
Probas específicas 
• Obxectivas. 
• Exposición de proxectos. 
• Resolución de exercicios. 
 
Autoavaliación 
• Avaliación inicial: Self test 
• Avaliación formativa:  Show that you can..., Learning Progress/Skills, Unit Worksheets 
 
→ Os niveis de progreso e autocorrección serán levados mediante follas de autoavaliación e satisfacción, ou aproveitando os simpáticos e novos sistemas 

de caras ou símbolos que amosan o diferente grado de satisfacción acadado. 



 

16 

 
→ O diario de clase do alumnado e do profesorado recolle os niveis de actuación, incidencias e dificultades atopadas no desenvolvemento das unidades 

didácticas, tarefas, proxectos, contratos ou simples actividades complementarias. 
 
→ Táboas de progresión no historial do alumnado tanto en aspectos desta materia como en aspectos interdisciplinares que axuden ó profesorado a tomar 

decisións de avaliación máis amplas de visión e obxectivos comúns entre asignaturas, ou de promoción.As probas periódicas terán carácter dual: 
 

• probas con elementos discretos de mostra de destrezas receptivas e deductivas, con compoñentes lingüísticos por separado:       multiple choice 
                                                                             true or false 
                                                                             blank filling-in 
                                                                             matching                 

• probas de carácter integral cun corpo conexo, as cales deben ser avaliadas de xeito conxunto, sen separación dos elementos: 
 
                                                            Textos con palabras ocultas ou perdidas 
                                                            Entrevistas 
                                                            Redaccións 
                                                            Dictados 
                                                            Listening  
                                                       .... 
 
• É OBRIGATORIA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DE LECTURA COMPRENSIVA DO NÚMERO DE 

LIBROS GRADUADOS QUE CADA PROFESOR OU PROFESORA INDIQUE, ASÍ COMO A ENTREGA DOS 
READING REPORTS CORRESPONDENTES EN PRAZO E XEITO ACORDADOS CUN MÁXIMO DE TRES POR 
CURSO. VÉXASE A SECCIÓN DO PLAN LECTOR. 

• DO MESMO XEITO É UNHA OBRIGA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE AUDIO E VÍDEO QUE LLE SEXAN 
ENCOMENDADAS POLO PROFESORADO, ASEMADE DAS PROBAS, PRESENTACIÓNS E ACTIVIDADES 
ORAIS E ESCRITAS. 

• O PROFESORADO RECOMENDARÁ POR ESCRITO A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE VERÁN COMO 
SISTEMA DE REPASO E RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO QUE NON APROBE A MATERIA EN XUÑO E 
TEÑA QUE SE PRESENTAR NA CONVOCATORIA DE SETEMBRO. 

• Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse 
explicitamente en cada unha das mesmas por nivel educativo e non teñen por que ser necesariamente 
sempre os mesmos para a resolución da cualificación de avaliaciones ou final. 
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A AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON CONTIDOS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 

ALUMNADO DOS CICLOS DE E.S.O  
 
O alumnado que non acade os obxectivos na materia previstos en cada un dos niveis ou cursos e que promocione ó seguinte superior, deberá ser 
monitorizado de xeito especial polo profesorado que lles imparta clases no curso superior. 
 
Este alumnado deberá amosar o interese e dedicación necesaria para recuperar as carencias anteriores, a cal lle posibilita situarse ó  mesmo nivel que os 
seus compañeiros/as. 
 
O profesorado con alumnado nestas condicións nos diferentes cursos de E.S.O. poderá propoñer unhas actividades especias (NAS VACACIÓNS DE VERÁN 
OU DURANTE O CURSO) para eles/as e esixirá o seu cumprimento como condicións sinequanon para unha posible avaliación positiva do alumno ou alumna 
no nivel que se atope nese intre. Estas tarefas estarán baseadas nos contidos mínimos establecidos nesta PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA para cada un dos 
niveis da E.S.O. 
 
O alumnado de E.S.O que non acade unha avaliación positiva no curso anterior nesta materia e que promocione ó curso superior segundo a normativa 
vixente, será avaliado no día a día das clases de curso superior polo seu profesorado e farán unha primeira proba escrita no mes de Febreiro, ademais de 
ser monitorizados polo Xefe do Departamento e o seu profesorado na realización dunhas tarefas de recuperación continúa, obrigatoria e en prazos. 
 
No caso de que a superen considerarase que xa recuperaron esta materia e a súa cualificación será reflectida no mes de Xuño na convocatoria oficial. No 
caso de non superar este proba presentaranse a convocatoria oficial de Maio e se é o caso en Setembro. 
 
Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse explicitamente en cada unha das 
mesmas por nivel educativo e non teñen por que ser necesariamente sempre os mesmos para a resolución da cualificación de avaliaciones 
ou final.  
 
De acordo coas posibilidades horarias do centro e deste Departamento, o alumnado coa materia pendente ( con o coñecemento dos pais e nais) poderanse 
establecer unhas clases de reforzo nas que o profesorado informará dos seus progresos e da posibilidade de aprobar a materia pendente sen ter facer as 
probas indicadas anteriormente. 
 
 
O alumnado e alumnas con contidos pendentes, ou non suficientemente asimilados, serán informados negativamente, con posible efecto 
nas decisións das súas promocións, na Xunta de Avaliación final do curso no que se atopen se non houberan realizado satisfactoriamente 
as tarefas que se lles encomendou facer ao longo do curso para recuperar as súas deficiencias na materia, e/ou se  os eus hábitos e 
intereses de traballo amosados por estes alumnos e alumnas foran manifestamente insuficientes. 
 
 

ALUMNADO DE 2º BACHARELATO  
 
O alumnado de 2º de Bacharelato que non acade unha avaliación positiva no curso anterior nesta materia e que promocione ó curso superior segundo a 
normativa vixente, será avaliado no día a día das clases de 2º polo seu profesorado e farán unha primeira proba escrita no mes de Febreiro.  
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No caso de que a superen considerarase que xa recuperaron esta materia e a súa cualificación será reflectida no mes de Maio na convocatoria oficial. No 
caso de non superar este proba presentaranse a convocatoria oficial de Maio e se é o caso en Setembro. 
 
 
Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse explicitamente en cada unha das 
mesmas por nivel educativo e non teñen por que ser necesariamente sempre os mesmos para a resolución da cualificación de avaliaciones 
ou final.   
 
O profesorado fará un seguimento das condicións nas que se atopa o alumnado durante o curso e observará o seu especial interese e dedicación por 
superar as súas carencias en contidos e actitudes, ademais de ser monitorizados polo Xefe do Departamento e o seu profesorado na realización dunhas 
tarefas de recuperación continúa, obrigatoria e en prazos. 
 
Animarase ó alumnado a visitar e facer saber ó profesorado as dúbidas e problemas cos que se atopen para recuperar as súas deficiencias na materia. 
 
De acordo coas posibilidades horarias do centro e deste Departamento, o alumnado coa materia pendente ( con o coñecemento dos pais e nais) poderanse 
establecer unhas clases de reforzo nas que o profesorado informará dos seus progresos e da posibilidade de aprobar a materia pendente sen ter facer as 
probas indicadas anteriormente. 
    
 
A AVALIACIÓN DO ALUMNADO NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
De acordo coa normativa vixente, o alumnado que teña que presentarse a esta convocatoria extraordinaria realizará unha proba escrita, confeccionada e 
normalizada polo Departamento de Inglés, e común para todo o alumnado de cada nivel. 
 
A avaliación realízase sobre esa proba escrita DE MÍNIMOS e con criterios de cualificación axustados e axeitados a ditos mínimos e que non supoñan unha 
disparidade e discriminación de criterios coas condicións estándar establecidas para alumnado que aprobou esta materia na convocatoria ordinaria. 
 
Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse explicitamente en cada unha das 
mesmas por nivel educativo e non teñen por que ser necesariamente sempre os mesmos para a resolución da cualificación final.  
     
 
 
 
 
 
 



 

19 

CONCRECIÓNS PARA A E.S.O. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ESPECÍFICOS PARA A ESO 

A nota final das avaliacións, incluída a de xuño,  será o resultado das seguintes ponderacións: 

CUALIFICACIÓN EN 1º, 2º, 3º E 4º ESO 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE DA 

CUALIFICACIÓN 

Proba Escrita de Grammar 20% (30% se non se fai PROJECT) 

Proba Escrita de Reading (o Reading Report terá, como mínimo unha 
porcentaxe dun 50%). 

15% 

Proba Oral de Speaking 15% 

Proba Escrita de Listening (unha ou dúas probas. Neste último caso, farase a 
media aritmética das dúas probas, sen ter conta cadanseu resultado). 

15% 

Proba Escrita de Writing 15% 

PROJECT 10% 

Observación sistemática na aula e producións do alumno. 
Traballo, presentación de tarefas, deberes, Reading Report. 

10%  

 

Será requisito indispensable para poder realizar esta ponderación que as notas de Grammar, Reading, Speaking, Listening e Writing sexa 

igual ou superior a 3.5. En cadansúa avaliación, aquel alumnado que non chegue a esta nota mínima nunha (non en máis dunha) destas 

partes terá a posibilidade de repetila antes da avaliación e, para recuperala, deberá obter un 5 nese exame. Asemade, só optará ao 5 na 

avaliación. Esta posibilidade non ten cabida na convocatoria extraordinaria de setembro. 

 



 

20 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota que o/a alumno/a acadará en xuño é a nota da 3ª avaliación, xa que a avaliación nesta materia é continua e sumativa. Así, aínda 

que o/a alumno/a suspendera as avaliacións anteriores, ao aprobar a 3ª avaliación, superaría a materia en xuño. 

 
 
 
Obxectivos HÍBRIDOS. 
 
En xeral, o desenvolvemento das seguintes capacidades: 
 
1. Escoitar e comprender información xeral e específica oral en distintas situacións comunicativas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación 
co falante. 
 
2. Comunicarse oralmente en situacións habituais de forma comprensible, axeitada e con certo nivel de autonomía. 
 
3. Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a 
lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal.  
 
4. Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre distintos temas utilizando recursos axeitados de cohesión e coherencia. 
 
5. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lengua estranxeira en contextos reais de comunicación. 
 
6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionando sobre o propio proceso de adquisición da lengua e transferindo á lingua estranxeira 
coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. 
 
7. Buscar, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito na lingua estranxeira utilizando todos os medios ao seu alcance, (bibliotecas, 
tecnologías da información e a comunicación e as estrategias de aprendizaxe). 
 
8. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, 
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. 
 
9. Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na propia capacidade de aprender e usar a lengua estranxeira. 
 
10. Coñecer os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, establecer relación entre aspectos culturais deses países e 
os propios rexeitando estereotipos negativos. 
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Primeiro curso.    

Contidos.  

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.  

* Comprensión de mensaxes orais sinxelas e básicas para realizar actividades de aula.  

* Comprensión de textos orais sinxelos gravados ou en diferentes soportes multimedia, conectados cos seus intereses e apoiados con imaxes, sons e xestos.  

* Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non 
verbais e uso dos coñecementos previos sobre a situación.  

* Memorización de producións orais breves significativas (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, para manter a atención), propias da 
vida cotiá. 

 * Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronuncia que non impida a comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás 
persoas da aula nos seus aniversarios....).  

* Participación en conversas breves e sinxelas controladas dentro da aula, espontáneas e/ou en simulacións relacionadas con experiencias e intereses 
persoais. 

 * Uso de respostas axeitadas ás cuestións requeridas polo profesor/a e os compañeiros/as nas actividades de aula.  

* Identificación e desenvolvemento progresivo de estratexias para superar as interrupcións na comunicación (como por exemplo a demanda de repetición e 
aclaración entre outras), facendo uso de elementos verbais e non verbais nas actividades de aula en parella e en grupo. 

 * Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e para achegarse a persoas doutras culturas.  

* Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas. 

 * Uso de estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas.  
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* Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua 
estranxeira.  

Bloque 2. Ler e escribir.  

* Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por escrito. 

 * Asociación e identificación de grafía, pronuncia, fonema e significado a partir de modelos escritos, de imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con 
temas próximos ao alumnado, en situacións contextualizadas empregando diferentes recursos visuais e informáticos.  

* Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes tipos de textos sinxelos auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, 
sobre diversos temas axeitados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo.  

* Iniciativa para ler con certa autonomía textos axeitados á idade, intereses e nivel de competencia do alumnado.  

* Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: 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.  

* Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita e como se diferencia da linguaxe oral.  

* Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, como por exemplo completando ou modificando frases e parágrafos sinxelos.  

* Composición de textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais, con elementos básicos de intencións comunicativas a partir de modelos 
e utilizando cohesión e con diversas estratexias como a planificación, textualización e revisión do texto.  

* Coidado na presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital usando as regras básicas de ortografía e de puntuación e recoñecendo a súa 
importancia na comunicación escrita. 

 * Valoración positiva dos textos escritos propios e os do resto das persoas da aula, colaborando na súa produción e exposición e integrándoas na rutina da 
aula.  

* Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información e realizar tarefas individuais ou en grupo.  
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* Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua 
estranxeira.  

Bloque 3. Coñecementos da lingua. Coñecementos lingüísticos. 

 * Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua como o substantivo, o verbo, o adxectivo, o adverbio ou a preposición e 
conectores básicos de adición, enumeración e ordenación. 

 * Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico relativo a contextos concretos e cotiáns e a contidos doutras materias do 
currículo.  

* Identificación de antónimos básicos e de uso habitual.  

* Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis predicibles. 

 * Identificación de fonemas de especial dificultade.  

* Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. Reflexión sobre a aprendizaxe.  

* Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico. 

 * Uso progresivo de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas e tecnoloxías da información e a comunicación.  

* Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas intencións comunicativas.  

* Iniciación nas estratexias de autoavaliación e autocorrección das producións orais e escritas propias.  

* Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e ter unha actitude positiva para superalo.  

* Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe.  

* Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. * Participación activa e cooperativa en actividades e 
traballos grupais.  

* Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita.  
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Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural.  

* Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación na aula, ou con persoas doutras culturas.  

* Identificación dos principais costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira.  

Comparación cos patróns culturais existentes en Galicia, evitando os estereotipos.  

* Uso de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais.  

* Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a 
biblioteca, a internet e outras tecnoloxías da información e comunicación.  

* Interese e iniciativa na comunicación con falantes ou aprendices/zas da lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou medios dixitais.  

* Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas.  

Concrecións de contidos linguísticos mínimos: -Saudar, dar, pedir e comprender información persoal. -Fórmulas: saúdos e despedidas. -Verbos be e have got. -
Pronomes persoais, demostrativos e interrogativos. -Artigos determinados e indeterminados: uso do artigo diante das profesións e omisión diante de 
substantivos xerais. -Singular e plural do substantivo: plurais irregulares máis comúns. -Orde das palabras na oración. Adxectivo +substantivo. -Estructura das 
oracións interrogativas, negativas e afirmativas. -A posesión: o xenitivo saxón. -Preposicións: on, in, at, etc. -A cantidade: números cardinais. -Formación de 
palabras. Dar, pedir e comprender instruccións e direccións. -Imperativos. -Can. -Fórmulas: How can I get to...? Can you tell me the way to..?. -Frases 
adverbiais: turn right, go straight on, on your left, etc. -Números ordinais. Describir e comparar persoas, lugares e cosas, pedindo e dando información sobre 
as mesmas. -Presente simple. -There is / there are. -Some / any. -Adxectivos cualificativos. -Preposicións de lugar: in, on, at, under, next to.. -Substantivos 
contables e incontables. -How much / how many. Expresar hábitos, gustos, habilidades, coñecementos e estados físicos e anímicos. -Presente simple con 
adverbios de frecuencia: usually, always, often., etc. e frases adverbiais: once a week, twice a month, etc. -Like / love / dislike / don’t like / hate ... + 
substantivos. -Pronomes persoais obxecto. -Can. -Adverbios de grao: very much, at all, a lot... -Conectores: and, but, because. -Expresións que denoten hora, 
día e data. -Respostas curtas. Dar, pedir e comprender información sobre accións en curso contrastándoas coas habituais. -Presente continuo en contraste co 
presente simple. -Expresións temporais: now, today, on Mondays. -Indefinidos. Describir e narrar feitos pasados. -Pasado simple do verbo to be. -There was / 
there were. -Pasado simple de verbos regulares e irregulares. -Adverbios e frases adverbiais: yesterday, last week, etc. Expresar plans e intencións para o 
futuro. -Presente continuo con valor de futuro. -Be going to + verbo. -Adverbios e frases adverbiais: tomorrow, next week ... Facer suxestións, aceptalas e 
rexeitalas. -Let’s. 18 -Why don’t we...?. Expresión da obriga. -Must / mustn’t. Léxico. -Relacionado cos temas tratados: a familia, os amigos, os alimentos, o 
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tempo, a roupa, as vacacións, etc. -Fórmulas e expresións. Fonética. -Pronunciación da terminación /s/, /z/, /iz/. -Pronunciación da terminación -ing. -
Pronunciación da terminación -ed no pasado simple. -Pronunciación de vocais e consonantes de especial dificultade: t, d, h, r, a, etc., insistindo nas diferencias 
coa(s) lingua(s) materna(s) (galego e castelán). -Pronunciación das formas débiles: was / were /can / some / etc. -Acentuación das palabras e frases. -
Entoación de frases: suxestións e respostas ás mesmas; preguntas do tipo: Wh- , yes / no, etc. -Ritmo.  

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN PARA PRIMEIRO DA ESO  

1. Comprender a idea xeral e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais emitidas cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos 
cotiáns se se fala amodo e con claridade. A través deste criterio apreciase a capacidade de alumnos e alumnas para comprender o esencial de diálogos 
emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais, aínda que non se comprendan na súa totalidade. Trátase de avaliar esencialmente se se identifica o 
significado de instrucións, comentarios, preguntas e respostas, diálogos curtos, descricións e narracións breves sobre temas cotiás utilizando as estratexias 
básicas de comprensión das mensaxes orais. 

 2. Comunicarse oralmente participando en conversas e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados previamente, utilizando as estratexias axeitadas 
para facilitar a continuidade da comunicación e producindo un discurso comprensible e axeitado á intención de comunicación. Este criterio avalía a 
capacidade de comunicarse oralmente participando en conversas, reais ou simuladas, sobre temas coñecidos. Estas consistirán esencialmente en presentar e 
contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situacións predicibles utilizando os recursos lingüísticos 
e as estratexias que aseguren a comunicación. As producións poderán ter incorreccións léxicas, morfosintácticas ou fonéticas que non dificulten a 
comunicación.  

3. Identificar e interpretar palabras e enunciados sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación significativas para o alumnado, coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras materias do currículo. A través deste criterio apreciarase a 
capacidade para comprender textos diversos: instrucións, correspondencia, descricións e narracións breves, mensaxes, cuestionarios, etc. aplicando 
estratexias básicas de lectura como a inferencia de significados polo contexto ou por elementos visuais ou a comparación coas linguas que o alumnado 
coñece. Con este criterio tamén se avalía a capacidade de ler textos, en soporte papel ou dixital, de certa extensión, para aprender ou para gozar da lectura, 
recorrendo ao dicionario cando sexa preciso.  

4. Redactar de forma guiada textos breves en diferentes soportes utilizando as estruturas, as funcións e o léxico axeitados, así como algúns elementos básicos 
de cohesión, partindo de modelos e respectando as regras elementais de ortografía e puntuación. Este criterio avalía a capacidade para redactar, aínda que de 
forma elemental, notas, descricións, correspondencia postal ou electrónica e mensaxes. Os textos conterán palabras de uso habitual, oracións simples e 
conectores básicos. Valorarase tamén a presentación clara, limpa e ordenada, en soporte papel ou dixital.  
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5. Na lingua propia, comparar aspectos da vida cotiá dos países nos que se fala a lingua estranxeira cos propios, identificando elementos básicos e evitando 
estereotipos. A través deste criterio trátase de avaliar o interese por coñecer a outra cultura e se as alumnas e alumnos son consciente do enriquecemento 
persoal que supón a relación con persoas doutras culturas. 

 6. Reformular na lingua propia o sentido dun texto, oral ou escrito, sobre temas previamente traballados na aula, para facelo comprensible a interlocutores 
que descoñecen a lingua estranxeira estudada. Trátase de avaliar a capacidade de facer mediación entre persoas interlocutoras que non poden entenderse 
polo descoñecemento da lingua, facendo equivalencia dunha lingua a outra ou dando explicacións do significado do texto.  

7. Identificar e utilizar algunhas estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe. Este criterio pretende avaliar se o alumnado identifica e utiliza as 
estratexias básicas que favorecen o proceso de aprendizaxe, como a capacidade de ir valorando os seus progresos, a reflexión sobre como aprende un mesmo 
máis e mellor, a incorporación da aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe, a utilización de formas diversas para almacenar, memorizar e 
revisar o léxico, o uso correcto do dicionario para identificar a acepción axeitada ao contexto; o uso de recursos bibliográficos, informáticos e dixitais co fin de 
recoller información, ampliar ou revisar aspectos traballados na aula, etc. 

 8. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar información, producir mensaxes a partir de modelos e para establecer 
relacións persoais amosando interese polo seu uso. Trátase de valorar con este criterio a capacidade do alumnado de utilizar as tecnoloxías da información e 
comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe, en actividades habituais de aula e para establecer relacións persoais de forma guiada. As 
comunicacións que se establezan versarán sobre temas familiares previamente traballados e realizaranse a partir de modelos. Tamén se terá en conta a 
actitude cara a lingua estranxeira, os intentos por utilizala e se se valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor.  

CRITERIOS Y CONTIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS PARA A AVALIACIÓN POSITIVA (5 PUNTOS OU MÁIS) DO ALUMNADO DE PRIMEIRO DA E.S.O.  

O alumado de PRIMEIRO DA E.S.O. será avaliado, ademais de cos CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN, de acordo cos diferentes graos de bondade ou 
insuficiencia amosados nas capacidades específicas para: 

 • Comprender de xeito global, por medio dunhas pautas dadas, textos orais e escritos: cancións, diálogos, narracións, cartas... • Relacionar textos orais con 
ilustracións e textos escritos. • Extraer información específica de textos orais e escritos auténticos: detectar palabras clave e contestar a algunhas preguntas. • 
Extraer información específica de textos orais para reencher estadiños, completar frases . . . • Usar o inglés oralmente para describir, xogar, opinar, 
dramatizar, formular preguntas e respostas, etc.., apoiándose en ilustracións y textos escritos. • Analizar e extraer información específica de textos escritos 
por medio de preguntas. • Deducir, identificar e analizar a forma, función significado dalgúns aspectos da gramática, pronunciación do Inglés, completando 
frases e contestando a preguntas. • Clasificar o vocabulario segundo uns criterios dados: campo semántico, función... • Completar descricións, formularios, 
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enquisas, notas breves, etc., usando unhas palabras dadas e seguindo un modelo. • Producir textos orais e escritos comprensibles cun nivel básico de 
corrección e precisión . • Usalo aprendido para corrixir textos orais ou escritos onde a parte errónea téñase identificada previamente. • Realizar un proxecto 
usando o vocabulario e as estructuras aprendidos e información gráfica seguindo unhas pautas dadas. • Usar distintas formas de aprender o Inglés: cantar, ler, 
dramatizar... • Participar activamente en diálogos, enquisas e dramatizacións usando estratexias para non romper a comunicación: xestos, debuxos... • Aplicar 
distintas técnicas na obtención de información usando fontes como diccionarios, enciclopedias, revistas, vídeos... • Mostrar interese polo xogo lingüístico e a 
creación persoal creando diálogos e xogos. • Mostrar curiosidade e respecto por aspectos socioculturais dos países anglófonos participando en 
dramatizacións, realizando as actividades propostas e analizando cancións segundo unhas pautas dadas. 20 • Comparar e analizar algúns aspectos dos países 
anglófonos cos do noso país: obras literarias, cancións, anuncios, etc., seguindo unhas pautas dadas. • Valorar comportamentos que favorecen a 
comunicación e a convivencia, escoitando con respecto ós compañeiros e compañeiras, usando fórmulas de respecto... • Valorar o propio proceso de 
aprendizaxe por medio de cuestionarios.  

• É OBRIGATORIA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DE LECTURA COMPRENSIVA DO NÚMERO DE LIBROS GRADUADOS QUE CADA PROFESOR OU 
PROFESORA INDIQUE, ASÍ COMO A ENTREGA DOS READING REPORTS CORRESPONDENTES EN PRAZO E XEITO ACORDADOS CUN MÁXIMO DE TRES POR 
CURSO. VÉXASE A SECCIÓN DO PLAN LECTOR.  

• DO MESMO XEITO É UNHA OBRIGA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE AUDIO E VÍDEO QUE LLE SEXAN ENCOMENDADAS POLO PROFESORADO, ASEMADE 
DAS PROBAS, PRESENTACIÓNS E ACTIVIDADES ORAIS E ESCRITAS.  

• O PROFESORADO RECOMENDARÁ POR ESCRITO A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE VERÁN COMO SISTEMA DE REPASO E RECUPERACIÓN PARA O 
ALUMNADO QUE NON APROBE A MATERIA EN XUÑO E TEÑA QUE SE PRESENTAR NA CONVOCATORIA DE SETEMBRO.  

• Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse explicitamente en cada unha das mesmas por nivel 
educativo e non teñen por que ser necesariamente sempre os mesmos para a resolución da cualificación de avaliaciones ou final.  
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

  

 Elementos transversais 

O noso proxecto Mosaic incorpora e desenvolce o conxunto de elementos transversais recollidos pola LOMCE e polo Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo 
que se establece o currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Como é de esperar, na materia da lingua inglesa se traballan principalmente a comprensión lectora, a expresión oral e escrita en tódalas unidades; pero 
tamén se traballan a comunicación audiovisual e as TIC a través de: 

 O iPack: material para usar en lousas dixitais inclúe presentacións, exercicios, práctica para efectuar diálogos, vídeos e xogos para aprender inglés 
dixitalmente. 

 O Digital Workbook  tamén ofrece actividades interactivas. 

 O Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España con práctica interactiva, webquests, vídeo, material de audio 
para os ditados do WB, etc. 

 O vídeo interactivo ‘Riverpark Mystery’ ofrece ao alumnado unha historia  multimedia interesante para consolidar a súa aprendizaxe durante todo o 
curso. 

 Actividades con vocabulario típico da linguaxe multimedia, por exemplo : 

o Nas unidades Starter, 3 e 8 (p.5, p.34, p46, p.106): o alumnado le un blog  e escoitan a un blogger. 

o Na unidade 1 (pp.17-18): o alumnado aprende o formato e a pronunciación das direccións nun email e describen unha habitación virtual. 

o Na unidade 2: o alumnado crean un perfil persoal para unha rede social. 

 O apartado Currículum Extra (Unidade 3 - Páx. 125) ofrece ós alumnos información adicional sobre digital presentations. 
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O emprendemento tamén se traballa no Mosaic xa que o método axyda ós alumnos a ter confianza en si mesmos, a tomar a iniciativa para realizar diferentes 
actividades e a poñelas en práctica na vida real, a través, por exemplo, de: 

 

Nas actividades de expresión oral invítase ao alumnado a expresar as súas opinións persoais, a contrastar as súas ideas e a compartir e a organizar o traballo 
en grupo, así nas unidades 1 (páx. 17), 2 (p.29), 6 (p.79), 7 (p.93), 8 (p.105), 9 (pp. 117,122) o alumnado inventan o contexto para producir o seu propio role 
play e as súas conversacións. 

Ademais na: 

 Unidade 1: o alumnado expresan a súa opinión acerca das casas doutras persoas (p.12). 

 Unidades 2 e 4: o alumnado expresan a súa opinión acerca do tempo libre e dan razóns. (p.23, p.46) 

 Unidades 1-9: o alumnado completan as tarefas de expresión oral por parellas ou en grupos reducidos. 

  

O alumnado teñen a posibilidade de desenvolver en grupo diferentes traballos (proxectos) despois de realizar as unidades 3,6 e 9 de traballar en cooperación 
e de estender os seus coñecementos máis alá da aprendizaxe dunha lingua. 

 Project 1: Writing - 'This is me!' no que se realiza un poster presentando aos seus amigos e posteriormente avaliando os posters que realizaron os 
seus compañeiros. (pp.44-45) 

 Project 2: Group work- ‘This is where we live!’ no que o alumnado se informan e realizan un tríptico para promover a zona onde viven. Logo 
compárano co que fixeron os compañeiros e avalían o seu traballo tomando ideas acerca do leaflet que estea mellor. (pp.82-83) 

 Project 3: Speaking- 'My time capsule' no cal o alumnado realizan unha presentación multimedia especificando os obxectos 
importantes hoxe en día para dalos a coñecer nun futuro próximo. A avaliación supón un crecemento persoal en canto a observar que 
presentacións se fixeron máis interesantes, máis amenas, máis comprensibles e máis claras.(pp.120-121). 

Mosaic tamén fomenta a educación cívica e constitucional en cada unha das unidades, xa que se aprende sobre un tema nun contexto social e histórico e se 
fomenta o sentido da responsabilidade ética e o espírito comunitario: 
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 Starter Unit: classroom language ademais do nome dos países e dos seus habitantes 

 Unidade 1: pedir e dar información persoal; tipos de familias e de fogares e o coidado das mascotas. 

 Unidade 2: o alumnado preparan unha reunión; ecoloxía; festas e festividades. 

 Unidade 3: o alumnado fan suxestións e dan a súa opinión; tipos de escolas; produción dun vídeo script para presentar a súa escola a outro alumnado. 

 Unidade 4: o alumnado pregúntanse uns a outros sobre información para realizar viaxes. (pp.54-55) 

 Unidade 5: o alumnado realizan unha conversación telefónica; as organizacións caritativas; os riscos e os perigos persoais que toda persoa debe 
encarar. 

 Unidade 6: o alumnado móvense en diferentes ambientes e ordenan un menú nun restaurante; temas sociais na escola e na casa; os graffiti. 

 Unidade 7: comprando roupa; aparencia, moda e cultura. 

 Unidade 8: o alumnado preguntan e dan direccións; cambios históricos e sociais. 

 Unidade 9: fan plans para o fin de semana e dan a súa opinión persoal acerca do impacto da tecnoloxía nas nosas vidas. 

 Project 2: crean un tríptico describindo o seu ámbito. 

 Project 3: avalían a importancia dos obxectos nos nosos días para gardar os máis significativos nunha cápsula do tempo. 
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 Starter Unit  
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 
identificación  do tipo de información 
contida nas audicións sobre un quiz, 
unha entrada nun blog e un texto 
sobre horarios; inferenza na 
comprensión das indicacións do 
profesor e das instrucións para levar 
a cabo as tarefas. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais 
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a clasificación dos 
seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez..  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 
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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.  

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: 
presentación persoal seguindo o 
modelo; observación dun debuxo e 
enumeración dos obxectos que o 
suxeito ten ou lle faltan; lectura de 
expresións con linguaxe corporal. 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.4. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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ou educativo propios 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  

algo.   

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

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

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 
o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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 mediante 
estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das  tarefas de  comunicación..  

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: revisón 
de coñecementos previos. 
Comprensión de textos sinxelos en 
diferentes contextos de 
comunicación: unha descrición dunha 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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familia. relevantes do texto.  normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 

 Estratexias de produción: estudo e 
análixe dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das 

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves e de estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, 
fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por 
exemplo, posts e chats en redes sociais), en 
situacións reais ou simuladas, nas que dá e 

CL 
CD 
AA 
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i) estruturas utilizadas. identificando as ideas pertinentes e necesarias, poñendo unha idea 
principal en cada parágrafo, etc.). 

solicita breve información sobre citas, 
preferencias e sentimentos, relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese.  

CEC 

B4.2. 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.. 

PLEB4.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.3. 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).  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.5. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

CL 
CD 
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minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación.  

AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: audición e repetición 
do phonetic alphabet. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: reprodución e 
vocabulario da unidade. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: un texto sobre 
horarios; intercambio comunicativo 
sobre as imaxes; aplicación da 
linguaxe funcional en intercambios 
sobre información persoal; dous 
perfiles profesionais. 

 Funcións comunicativas: descrición e 
expresión da linguaxe de aula; dunha 
familia, presentación persoal; das 
preferencias. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: a aula e as 
materias: bin, book, calculator, chair, 
desk, door, laptop, notebook, poster, 
school bag, whiteboard, window, 
Geography, History, Maths, PE, 
Science. Países e nacionalidades: 
American, Argentinian, Australian, 
Brazilian, Chinese, English, French, 
German, Russian, Greek, Irish, 
Japanese, Kenyan, Pakistani, the 
USA, the UK, Spain, Colombia, India, 
Italy 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
descrición persoal. Subject pronouns, 
possessive adjectives, prepositions of 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas que coñece para establecer similitudes 
e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia 

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

CL 
AA 
CEC 
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place, have got, imperative. comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha persoa plurilingüe.  

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

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

  

 

Unit 1 – Family and home  

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: audición 
ou visionado de vídeos para extraer 
información; comprensión de 
información global e/ou esencial nun 
programa de radio; audición e 
comprensión de anuncios, audición e 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais 
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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compleción dun texto descritivo. 

 

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a clasificación dos 
seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez..  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a)   Estratexias de produción: descrición B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula CL 
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c) 
d) 
i) 

dunha familia e unha casa; descrición 
de persoas; descrición de lugares; 
expresión de opinións. 

 

cometan erros de pronuncia polos que os  interlocutores teñan que 
solicitar repeticións de cando en vez. 

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.  

CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.4. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

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

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais 
cara a cara, cunha pronuncia comprensible, 
empregando as convencións propias do 
proceso comunicativo, nas que establece 
contacto social, intercambia información básica 
e expresa opinións, fai invitacións e 
ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, 
pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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básicas, ou se manifesta sobre os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta.  

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 
o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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 mediante 
estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das  tarefas de  comunicación..  

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: revisión 
de coñecementos previos. 
Comprensión de textos sinxelos en 
diferentes contextos de 
comunicación: unha descrición dunha 
familia. 

 

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

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de  
funcionamento e  manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e 
coñecidos, e segue instrucións básicas e 
predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 

PLEB3.3. Entende os puntos principais de 
anuncios e material publicitario de publicacións 

CL 
CD 
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súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo.  

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.  

AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: elaboración 
das tarefas escritas seguindo os 
consellos da guía de redacción e os 
diferentes cadros e seccións de 
referencia. 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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.. 

PLEB4.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 

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

AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.5. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: audición e 
reprodución da pronunciación das 
vocais /i/ e /i:/; expresións numerais;  

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: identificación de 
expresións e o seu significado -%, @; 
conectores básicos but, and e or. 

 Aspectos socioculturais e 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais 
e escritos os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida 
cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), ás 
condicións de vida, ás relacións interpersoais (entre homes e mulleres, 
no traballo, no centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, 

PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría 
das súas intervencións nas actividades de 
aula, e na participación en simulacións sobre 
temas cotiáns e de interese persoal, con 
diversos fins comunicativos, establecendo 

CL 
AA 
CEC 
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sociolingüísticos: un texto sobre unha 
familia e unha casa; textos 
descritivos; expresións numerais. 

 Funcións comunicativas: descrición e 
expresión de opinións persoais, de 
expresións habituais na aula, de 
lugares, da familia; expresión da 
sorpresa, de números. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Familia: aunt, 
brother, child, cousin, daughter, 
grandfather, husband, mother, 
parents, sister,son, uncle, wife. 
Fogar: balcony, bathroom, bedroom, 
dining room, fireplace, garage, kitchen 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
vocabulario relativo á familia e ó 
fogar. Present simple: be; short 
answers, there is a/an…; there are 
some/any… 

expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e ás convencións 
sociais (costumes e tradicións). 

contacto social en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se 
non se comprende, e pedindo aclaración se 
non entende algo.  

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo 
e utilizando adecuadamente as  estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais).  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico  oral  básico  suficiente 
para comunicar información, contidos elementais doutras materias do 
currículo e opinións breves, simples e directas en situacións habituais e 

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, 

CL 
CD 
AA 
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cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar.  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.  

CEC 

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

  

 

Unit 2 – The things we do 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: audición 
ou visionado de vídeos para extraer 
información; comprensión de 
información global e/ou esencial en 
textos diversos, audición de diálogos; 
realización dun ditado. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais 
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a clasificación dos 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.  seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez..  

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

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

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: intercambio 
comunicativo en grupo sobre 
actividades de tempo libre; 
formulación de preguntas e 
respostas; formulación de invitacións 
e aceptación ou rexeitamento das 
mesmas. 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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presentacións.  

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.4. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 
o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 
comprensión de textos descritivos –
rutinas, actividades de lecer, festas e 
celebracións típicas. Un perfil persoal 
na Internet. 

 

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

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de  
funcionamento e  manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e 
coñecidos, e segue instrucións básicas e 
predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e 
lugar de nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, 

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, 
prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á 

CL 
CD 
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profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou solicitada en 
cartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc.  

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

AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: elaboración 
das tarefas escritas seguindo os 
consellos da guía de redacción e os 
diferentes cadros e seccións de 
referencia. 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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.. 

PLEB4.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.3. 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).  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na CL 
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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. 

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.  

CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: audición e 
reprodución da pronunciación de 
palabras que comezan co son /h/. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: uso das maiúsculas. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: un vídeo sobre un 
día na vida dun adolescente 
americano; aplicación da linguaxe 
funcional en intercambios sobre 
actividades rutinarias ou de tempo 
libre, invitacións; textos descritivos; 
perfil na Internet. 

 Funcións comunicativas: descrición e 
expresión de información sobre 
actividades de tempo libre; de 
invitacións: aceptalas ou rexeitalas; 
de expresións habituais na aula; 
descrición de festas locais e 
celebracións típicas; dun perfil 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos 
aspectos culturais máis visibles dos países onde se fala a lingua 
estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas, se é o caso, 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos 
socioculturais básicos dos países nos que se 
fala a lingua estranxeira, analizándoos 

CL 
CD 
AA 
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persoal. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Rutinas diarias: 
brush your hair, clean your room, eat 
fruit, get up early, go for a walk, go 
home, have a shower, make 
breakfast, make the bed, wash your 
hands. Actividades de tiempo libre: 
chat online, do free running, go 
orienteering, go shopping, go to the 
beach, go to the cinema, hang out 
with friends, listen to music, play 
computer games, sing in a choir 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Rutinas diarias y actividades de 
tiempo libre. Present simple, because, 
question words: How often, what, 
when, where, who, why. 

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

comparativamente coas diversas culturas, se é 
o caso, do resto do alumnado, evitando 
estereotipos e valoracións etnocéntricas.  

CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo 
e utilizando adecuadamente as  estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais).  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais.  
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Unit 3 – Live and learn 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: audición 
ou visionado de vídeos para extraer 
información; comprensión de 
información global e/ou esencial en 
textos diversos, audición de diálogos; 
realización dun ditado; selección 
dunha imaxe a partir da audición. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais 
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a clasificación dos 
seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez..  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 
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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.  

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: 
intercambios comunicativos en grupo 
sobre tipos de escola e actividades 
deportivas; expresión de preferencias 
e opinións; formulación de suxestións. 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.4. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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ou educativo propios 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  

algo.   

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

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

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 
o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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 mediante 
estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das  tarefas de  comunicación..  

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 
comprensión de textos descritivos –
tipos de escola; actividades 
escolares; identificación de 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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características textuais. 

 

relevantes do texto.  normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 

 Estratexias de produción: elaboración 
das tarefas escritas seguindo os 
consellos da guía de redacción e os 

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves e de estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, 
fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por 
exemplo, posts e chats en redes sociais), en 
situacións reais ou simuladas, nas que dá e 

CL 
CD 
AA 
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i) diferentes cadros e seccións de 
referencia. 

 

identificando as ideas pertinentes e necesarias, poñendo unha idea 
principal en cada parágrafo, etc.). 

solicita breve información sobre citas, 
preferencias e sentimentos, relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese.  

CEC 

B4.2. 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.. 

PLEB4.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.3. 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).  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.5. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 

PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

CL 
CD 
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minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación.  

AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: audición e 
reprodución da pronunciación de 
palabras  terminadas en  –ing. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: observación das normas 
ortográficas. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: un vídeo sobre 
diferentes tipos de escolas na Gran 
Bretaña e nos Estados Unidos; textos 
descritivos; guión para unha visita a 
un centro educativo; un póster. 

 Funcións comunicativas: descrición e 
expresión de opinións e preferencia, 
de suxestións; de expresións 
habituais na aula. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: School: canteen, 
changing room, hall, ICT suite, library, 
playground, science lab, 
staffroom,coach, head teacher. 
Sports and equipment: basketball, 
googles, hockey, stick, ice skating, 
judo, racket, swimming, trainers 

 Estruturas sintáctico-discursivas: a 
escola e as actividades deportivas: 
adverbs of frecuency; like + ing; like +  
noun. 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas que coñece para establecer similitudes 
e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia 

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

CL 
AA 
CEC 
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comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha persoa plurilingüe.  

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

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

  

 

Unit 4 – Extreme 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: audición 
ou visionado de vídeos para extraer 
información; comprensión de 
información global e/ou esencial en 
textos diversos, audición de diálogos; 
realización dun ditado; corrección de 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais 
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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frases a partir da audición. 

 

significado baseadas no contexto.  

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a clasificación dos 
seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez..  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 
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a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: 
intercambios comunicativos en grupo 
para comparar persoas, lugares ou 
cousas sobre o tempo atmosférico; 
expresión de opinións. 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.4. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

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

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais 
cara a cara, cunha pronuncia comprensible, 
empregando as convencións propias do 
proceso comunicativo, nas que establece 
contacto social, intercambia información básica 
e expresa opinións, fai invitacións e 
ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, 

CL 
AA 
CEC 
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pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e 
básicas, ou se manifesta sobre os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta.  

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 
o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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 mediante 
estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das  tarefas de  comunicación..  

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 
comprensión de textos descritivos –
parques temáticos, descrición e 
comparación de lugares; 
identificación de características 
textuais. 

 

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

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de  
funcionamento e  manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e 
coñecidos, e segue instrucións básicas e 
predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e PLEB3.3. Entende os puntos principais de CL 
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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 relacionas con outras materias 
do currículo.  

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.  

CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: elaboración 
das tarefas escritas seguindo os 
consellos da guía de redacción e os 
diferentes cadros e seccións de 
referencia. 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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.. 

PLEB4.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con CL 
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persoal. información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital).  

CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.5. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: audición e 
reprodución de palabras cos sons /j/ e 
/dʒ/. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: observción das normas 
de ortografía. 

 Aspectos socioculturais e 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais 
e escritos os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida 
cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), ás 
condicións de vida, ás relacións interpersoais (entre homes e mulleres, 

PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría 
das súas intervencións nas actividades de 
aula, e na participación en simulacións sobre 
temas cotiáns e de interese persoal, con 

CL 
AA 
CEC 
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sociolingüísticos: un vídeo sobre 
deportes extremos, sobre Auckland e 
sobre como comprar un billete de 
tren; textos descritivos (parques 
temáticos, comparación de lugares); 
comparación de tres lugares e 
recomendar un. 

 Funcións comunicativas: descrición e 
expresión de opinións, comparacións 
de persoas, lugares e cousas; 
descrición e expresión do tempo 
atmosférico; descrición e 
comparación de tres lugares e 
recomendación dun. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Adxectivos: boring, 
cheap, crowded, dangerous, difficult, 
easy, expensive, fast, high, long, low, 
near, noisy, quiet, slow, surprising. 
Tempo atmosférico: cloudy, cold, 
dry, foggy, hot, icy, rainy, snow, 
sunny, wet, windy 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
adxectivos; o tempo atmosférico. 
Comparatives and superlatives; so 
and because. 

no traballo, no centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, 
expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e ás convencións 
sociais (costumes e tradicións). 

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.  

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo 
e utilizando adecuadamente as  estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais).  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico  oral  básico  suficiente 
para comunicar información, contidos elementais doutras materias do 

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 

CL 
CD 
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currículo e opinións breves, simples e directas en situacións habituais e 
cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar.  

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.  

AA 
CEC 

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

  

 Unit 5 – Doing something different 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 
compleción da tarefa no iPack 
como preparación para a 
audición (Listening preparation);  
identificación de vocabulario 
sobre actividades que están 
sucedendo neste momento e a 
descrición de fotografías; 
inferencia na comprensión das 
indicacións do profesor e das 
instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e 
as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: 
anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de 
elementos verbais e non verbais e uso dos coñecementos previos 
sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e 
cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no 
contexto.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a velocidade lenta, nun rexistro están dar formal, e 

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, 
as ideas principais e información 
relevante en presentacións moi básicas 
sobre temas educativos, que estea a 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais 
escolares e da familia ou do propio campo de interese, sempre 
que  as  condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se 
poida volver escoitar o dito.  

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..  

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

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

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: 
compleción da tarefa no iPack 
como preparación para a 
audición (Listening preparation);  
participación en diálogos sobre 
actividades comúns na vida 
diaria. Apoio na información 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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proporcionada como Functional 
language para desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.4. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

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

PLEB2.5. Participa  en  conversas 
informais cara a cara, cunha pronuncia 
comprensible, empregando as 
convencións propias do proceso 
comunicativo, nas que establece contacto 
social, intercambia información básica e 
expresa opinións, fai invitacións e 
ofrecementos sinxelos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas e básicas, ou se 

CL 
AA 
CEC 
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manifesta sobre os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade 
conxunta.  

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras 
e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en 
breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que 
se interrompa o discurso para procurar expresións e articular 
palabras menos frecuentes. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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 mediante estratexias de compensación lingüísticas e non 
verbais, e cooperando activamente na realización das  tarefas de  
comunicación..  

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 
compleción da tarefa no iPack 
como preparación para a lectura 
de textos (Reading preparation); 
identificación da idea principal e 
os detalles específicos dun 
artículo  sobre “a talented young 
photographer”. 

 

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

PLEB3.1. Comprende, con axuda da 
imaxe, instrucións sinxelas e básicas de  
funcionamento e  manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso 
común e coñecidos, e segue instrucións 
básicas e predicibles para a realización 
de actividades e normas de seguridade 
(por exemplo, nun centro docente, un 
lugar público ou unha zona de lecer). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles.  

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e 
outros relacionas con outras materias do currículo.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: 
compleción da tarefa no iPack 
como preparación para a 
actividade escrita (Writing 
preparation); descrición de 
fotografías; lectura e 
seguemento das pautas para a 
redacción do texto proposto: 
Describe a photography about 
your favourite hobbies (Writing 
plan). 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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 

PLEB4.2. Elabora textos moi breves 
nos que expón, por exemplo, unha 
enumeración de actividades ou tarefas 
moi habituais, listas de compras, traxecto 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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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.. 

habitual etc.; e textos  que  expresen 
sentimentos básicos de gusto, desgusto, 
aceptación, negación, etc.  

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

PLEB4.3. 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).  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.5. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 
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a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación: letras 
mudas. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: a comma before 
such as and before and after 
for example. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: vídeos sobre a 
Charity Expedition; un vídeo 
cultural acerca dunha cidade 
sudafricana: Cape Town; o 
episodio 5 de Riverpark Mystery 
no que se practica unha 
conversación telefónica; 
fomento e coñecemento da 
música clásica nos textos 
Bringing classical music to 
Young People e Focus on 
Music. 

 Funcións comunicativas: 
descrición de imaxes e 
fotografías; descrición de 
equipacións deportivas; 
descrición de feitos habituais e 
de feitos que están sucedento 
neste momento; expresión da 
opinión sobre o tema 
intercurricular. 

 Léxico oral e escrito básico de 
uso común relativo a: Verbos 
de acción: build, carry, climb, 
close, dive, draw, fly, hold, 
jump, open, practise, sail; 
Utensilios de deporte: 
backpack, binoculars, compass, 
first-aid kit, insect repellent, 
map, sleeping bag, sunscreen, 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos, e produce 
comprensiblemente trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.) e patróns moi básicos 
de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos PLB5.6. Comunica con eficacia, CL 
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tent, torch, waterproof jacket 

 Estruturas sintáctico-
discursivas: Present simple; 
present continuous;no 
continuous tense with the verbs 
be, have got, like, love and 
want;  connectors: such as, for 
example, like.  Can I speak 
to…? He/She isn’t here at the 
moment. Who’s calling? It’s…/ 
(Oscar), speaking. Do you want 
to leave a message? Can you 
ask him/ her to call…/ Please 
tell him / her… 

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.  

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, 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e paratextuais).  

AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

  

 Unit 6 – Street life 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 

 Estratexias de comprensión:. 
compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a audición 

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

PLEB1.1. Comprende frases e expresións 
habituais relacionadas con necesidades 
inmediatas e temas cos que se estea moi 

CL 
CD 
AA 
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i) (Listening preparation);  identificación  
do tipo de información contida nas 
audicións sobre: actividades que 
están ocorrendo neste momento e a 
descrición de fotografías; inferencia 
na comprensión das indicacións do 
profesor e das instrucións para levar 
a cabo as tarefas. 

 

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

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

CEC 
 
 

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a clasificación dos 
seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez..  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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poida escoitar máis dunha vez.  

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: compleción 
da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade oral (Speaking 
preparation); participación en 
conversacións describindo 
fotografías. Apoio na información 
proporcionada como Functional 
language para desenvolverse nos 
intercambios comunicativos. 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.4. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

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

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais 
cara a cara, cunha pronuncia comprensible, 
empregando as convencións propias do 
proceso comunicativo, nas que establece 

CL 
AA 
CEC 
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máis frecuentes).  contacto social, intercambia información básica 
e expresa opinións, fai invitacións e 
ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, 
pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e 
básicas, ou se manifesta sobre os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta.  

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 
o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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 mediante 
estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das  tarefas de  comunicación..  

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión:. 
compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos 
(Reading preparation); identificación 
da idea principal do foro Street food; 
comprensión global do texto Street 
Art London. 

 

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

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de  
funcionamento e  manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e 
coñecidos, e segue instrucións básicas e 
predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles.  

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: compleción 
da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade escrita (Writing 
preparation);  redacción de receitas 
de comida. Seguemento das pautas 
para a redacción do texto proposto: 
redactar unha receita para preparar 
chili con carne ou a súa receita 
favorita (Writing task). 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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 

PLEB4.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 
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escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a partir 
dunha información moi sinxela e predicible.. 

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

PLEB4.3. 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).  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.5. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: o son /ʃ/. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: sequencing words: First. 

 Aspectos socioculturais e 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría CL 
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sociolingüísticos: vídeos sobre a 
Charity Expedition; un vídeo cultural 
acerca dunha cidade sudafricana: 
Cape Town, o episodio 5 de 
Riverpark Mystery no que se practica 
unha conversación telefónica; texto 
sobre o funcionamento das cartas de 
comidas nos restaurantes, receitas de 
comidas favoritas; un póster sobre 
normas a seguir na casa e na escola. 

 Funcións comunicativas: descrición 
de imaxes e fotografías, descrición de 
equipacións deportivas; descrición de 
feitos habituais; expresión de opinións 
sobre as formas actuais de comprar; 
descrición e expresión de cómo pedir 
nun restaurante, expresión de 
preferencias nas comidas nun 
restarurante. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: food, shopping and 
markets.  Food: beans, beef, brad, 
cheese, chicken, chickpeas, chilli 
sauce, onion, grapes, jam, 
mushrooms, oil, rice, salt and pepper, 
spices, sugar, yoghurt At the market: 
backpack, binoculars, compass, first-
aid kit, insect repellent, map, sleeping 
bag, sunscreen, tent, torch, 
waterproof jacket. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: can 
/ can’t ; must / mustn’t; countable and 
uncountable nouns; there is / are; 
some/ any ; much / many ; a lot fo ; 
how much/ how many. Ordering in a 
restaurant: Are you ready to order? 
What can I get you? What would you 
like (to …)?; I’d like …, I’ll have …, 
Can I have …? Is there any …?, Can 

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). 

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

AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo 
e utilizando adecuadamente as  estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais).  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 
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we have the bill, please? B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico  oral  básico  suficiente 
para comunicar información, contidos elementais doutras materias do 
currículo e opinións breves, simples e directas en situacións habituais e 
cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

  

 

 Unit 7 – Appearances 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión:. 
compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a audición 
(Listening preparation);  identificación  
do tipo de información contida nas 
audicións sobre: a roupa e a 
apariencia no pasado; inferencia na 
comprensión das indicacións do 
profesor e das instrucións para levar 
a cabo as tarefas. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais 
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados, 

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 

CL 
CD 
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transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro están dar formal, e que versen sobre 
asuntos cotiáns en situacións habituais escolares e da familia ou do 
propio campo de interese, sempre que  as  condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.  

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..  

AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: compleción 
da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade oral (Speaking 
preparation); participación en 
conversacións nas que se fala da 
compra de pezas de vestir. Apoio na 
información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse 
nos intercambios comunicativos. Uso 
da linguaxe corporal para facerse 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e 
ensaiadas comprensibles e con apoio visual de 
distintos soportes multimedia que lle permitan 
ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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entender. 

 

aspectos concretos e sinxelos de temas do seu 
interese ou relacionados cos seus estudos, e 
responde a preguntas breves e moi sinxelas 
dos oíntes sobre o contido das súas 
presentacións.  

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.4. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 
o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na 
interacción, verificando a comprensión propia e 
a das demais persoas mediante estratexias de  
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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e respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras.  

B2.7. 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 mediante 
estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das  tarefas de  comunicación..  

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 
compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos 
(Reading preparation); identificación 
da idea principal da cronoloxía 
Fashion from the 16th to the 21st 
Century; comprensión da información 
detallada na entrevista a un 
astronauta. 

 

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

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de  
funcionamento e  manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e 
coñecidos, e segue instrucións básicas e 
predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de interese ou relevantes para os propios 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual  

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: compleción 
da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade escrita (Writing 
preparation);  redacción de recordos e 
accións realizadas no pasado; 
seguemento das pautas para a 
redacción do texto proposto: 
descrición de recordos (Writing plan). 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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.. 

PLEB4.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.3. 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).  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes 
breves en soporte impreso e dixital, en 
situacións de comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 
temas de actualidade de especial relevancia e 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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comprensibles para a súa idade, respectando 
as convencións e as normas de cortesía, e a 
etiqueta se utiliza as redes sociais.  

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

PLEB4.5. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: os sons /ʊ/ e /u:/. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: a orde dos adxectivos. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: vídeos sobre moda, 
compras de roupa e viaxes especiais; 
texto sobre cambios na sociedade 
relativos á forma de vestir e ás 
apariencias. 

 Funcións comunicativas: descrición 
dun suceso: descrición e expresión 
de roupa, fotografías, apariencias; 
expresión de preferencias na roupa, 
recordos e estilos de vestir; descrición 
de emocións e sentimentos vividos en 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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experiencias pasadas. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: clothes, 
appearances. Clothes: boots, cap, 
cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, 
jeans, leggings, sandals, shirt, 
shoes,shorts, skirt, socks, sweatshirt, 
top, trousers, T-shirt. General 
appearance: fat, of average height, 
short, slim, tall, well-built Hair style / 
type: bald, curly, medium-length, 
short, straight, wavy; Hair colour: 
blond, brown, ginger, grey, white; 
Eyes: big, blue, brown, green, small; 
Special features: beard, freckles, 
glasses, moustache. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: Past 
of be: was / were; ther was / were; 
Past simple of regular verbs; Order of 
adjectives. Shopping for clothes: Can 
I help you?, What size are you? What 
color would you like? The changing 
rooms are …, Does it fit?; I’m looking 
for …, I’m a Small / Medium / Large, 
Can I try it / them on?, It’s too big / 
small. Can I try a smaller / bigger 
size?, How much is it / are they? 

para manter a atención, etc.).  

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo 
e utilizando adecuadamente as  estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais).  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

 

 Unit 8 – Unusual lives 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión:. 
compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a audición 
(Listening preparation);  identificación  
do tipo de información contida nas 
audicións sobre: landscape places, 
places in town and animals; inferencia 
na comprensión das indicacións do 
profesor e das instrucións para levar 
a cabo as tarefas. 

 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido 
xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais 
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no contexto.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a clasificación dos 
seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez..  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: compleción 
da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade oral (Speaking 
preparation); participación en 
conversacións formulando preguntas 
e respondendo con respostas curtas. 
Apoio na información proporcionada 
como Useful language para 
desenvolverse nos intercambios 
comunicativos. 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

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

PLEB2.4. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 
o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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 mediante 
estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das  tarefas de  comunicación..  

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 

 Estratexias de comprensión: 
compleción da tarefa no iPack como 

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema 
dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de  

CL 
CD 
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d) 
e) 
i) 

preparación para a lectura de textos 
(Reading preparation); comprensión 
do artículo He swam with sharks. 
Coñecer algo da historia e da 
aportación dos romanos á cultura 
inglesa: Canterbury, a Roman town. 

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.  

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). 

AA 
CEC 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: compleción 
da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade escrita (Writing 
preparation); lectura e seguimento 
das pautas para a redacción do texto 
proposto: a vida dunha persoa 
(Writing plan). 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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.. 

PLEB4.2. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.3. 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).  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.5. 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 

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

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: palabras con 
consoantes dobres con -s- (sn-, sp-, 
st-, sw-). 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: uso de on, in, at, last… 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: un vídeo sobre 
Dubai- past and present; un vídeo 
cultural sobre unha cidade romana en 
Inglaterra: Bath: A Roman Town; un 
vídeo acerca de como pedir e dar 
direccións. 

 Funcións comunicativas: pedir e dar 
información; descrición de imaxes; 
descrición de persoas e lugares no 
pasado; biografías e uso de 
preposicións nas expresións 
temporais. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: landscape places, 
places in town -Landscape places: 
beach, cave, cliff, coral reef, desert, 
forest, island, jungle, mountain, 
ocean, rainforest, river, valley, 
waterfall Places in town: bakery, 
bookshop, chemist’s, church, cinema, 
department store, newsagent’s, office 
block, petrol station, post office, 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona 
sobre a utilización para a comprensión e a 
elaboración de textos do  coñecemento 
adquirido noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos básicos e 

CL 
AA 
CEC 
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shopping centre, sports centre, sweet 
shop, takeaway, train station. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Simple past of regular and irregular 
verbs- affirmative, negative and 
interrogative. Short answers with the 
simple past. Useful language false 
friends: alone, only, lonely; bookshop, 
library, car park, biographies: He/she 
was born on… He/she is from… In 
2010 he/she… At the age of…/ I 
admire him / her because… 

habituais no uso da lingua  

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

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo 
e utilizando adecuadamente as  estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais).  

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

  

 

 Unit 9 – Entertainment 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a)  Estratexias de comprensión: B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión PLEB1.1. Comprende frases e expresións CL 
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c) 
d) 
i) 

compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a audición 
(Listening preparation);  identificación  
do tipo de información contida nas 
audicións sobre: tecnoloxía e lecer no 
futuro; inferencia na comprensión das 
indicacións do profesor e das 
instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

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 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.  

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

CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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 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.  

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

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas 
educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a clasificación dos 
seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez..  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

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

CL 
AA 
CEC 

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

PLEB1.6. Identifica a información esencial do 
tema e da situación de comunicación de 
gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, 
sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: compleción 
da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade oral (Speaking 
preparation); participación en 
conversacións dando a súa opinión 
persoal, realizando predicións e 
facendo plans. Apoio na información 
proporcionada como  Useful 
Language para desenvolverse nos 
intercambios comunicativos. Uso da 
linguaxe corporal para facerse 
entender. 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB2.4. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o 
suficientemente axustados ao contexto e á intención comunicativa 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais 
cara a cara, cunha pronuncia comprensible, 

CL 
AA 
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(repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais básicos 
máis frecuentes).  

empregando as convencións propias do 
proceso comunicativo, nas que establece 
contacto social, intercambia información básica 
e expresa opinións, fai invitacións e 
ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, 
pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e 
básicas, ou se manifesta sobre os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta.  

CEC 

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e 
fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa 
o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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 mediante 
estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das  tarefas de  comunicación..  

 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 
compleción da tarefa no iPack como 
preparación para a lectura de textos 
(Reading preparation); asociación da 
información coas imaxes no texto: 
Predictions about the future… from 
the past, e en Best of Film choice. 

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

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de  
funcionamento e  manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e 
coñecidos, e segue instrucións básicas e 
predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 coñecidos, etc.).  

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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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.  

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo.  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual  

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: compleción 
da tarefa no iPack como preparación 
para a actividade escrita (Writing 
preparation); lectura e seguimento 
das pautas para a redacción do texto 
proposto: un ensaio de opinión 
(Writing plan). 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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 

PLEB4.2. 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  

CL 
CD 
AA 
CEC 
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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.. 

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

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

PLEB4.3. 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).  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB4.5. 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.  

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: a entoación nas 
preguntas. 

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

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de 

CL 
AA 
CEC 
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 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: expresión da opinión. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

 Funcións comunicativas:  

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a:  

 Estruturas sintáctico-discursivas: Will; 
Be going to; Present continuous to 
talk about future arrangements; 
Connectors: firstly, secondly, all in 
all…; In my opinion … , I think… , I’m 
sure … , I don’t think. identificación 
dalgúns false friends: story, history / 
I’d like to show you… This is… I’m 
putting …because… I was / we 
were… In the future, I’m going to… In 
…I’ll… It’ll be great! 

palabras e frases.  

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
AA 
CEC 

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

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo 
e utilizando adecuadamente as  estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais).  

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis 

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

CL 
AA 
CEC 
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frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas 
gramaticais e modelos de oracións e frases dentro dun repertorio 
básico memorizado.  

educativo.  

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde o alumnado aprenden inglés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, 
que permiten de maneira inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do 
alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun mundo 
externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas 
e ós valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da Educación Secundaria. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas competencias marcadas pola LOMCE, 
centrándonos, como é lóxico, na competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, 
aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no 
proceso de aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual e as TIC traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a 
promoción da igualdade de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de 
xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, 
respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de 
risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta 
equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a globalización, que practicamente esixe o dominio dunha segunda 
lingua estranxeira, e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo directamente no alumnado á hora de aprender, de comunicarse ou de 
executar unha tarefa, elementos que se converteron nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, non só na etapa á 
que fai referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se produza a aprendizaxe, atendendo particularmente á 
diversidade nas habilidades e expectativas de cada alumno e á busca do desenvolvemento do talento de cada un deles. Así mesmo preparará e 
organizará o traballo, axudando no desenvolvemento do mesmo; coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á cultura 
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inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á creatividade, participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os 
erros coma sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe participar de maneira activa no seu proceso de aprendizaxe, sendo, como 
define a LOMCE, o centro e a razón de ser da educación.  
 

O CURRÍCULO 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 
 
a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, 
como resultado das experiencias de ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr 
a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes que contribúen ó logro dos obxectivos de cada 
ensinanza e etapa educativa e á adquisición de competencias. 
Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou 
os programas nos que participe o alumnado. 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes. 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: 
referentes de avaliación que definen o que se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en 
procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados das 
aprendizaxes e concretan mediante accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o coñecemento 
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ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e 
comparables. 

 Obxectivos 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun 
mundo progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país atópase 
comprometido como membro da Unión Europea no fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos 
obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas 
estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes linguas dun falante. 
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 nenos e nenas as capacidades que lles permitan:  

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

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz 
das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 
de sexo ou por calquier outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supongan discriminación entre homes e 
mulleres, así ́como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así ́como rexeitar a violencia, os 
prexuizos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
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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 castellana, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demás, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que ralizaran aportacións importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais 
e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 
seres vivos e o medio natural, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na 
súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ó exercicio deste dereito. 
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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. 
 
AS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo 
de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á 
utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de 
construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. O libro de texto 
elixido ofrece unha a gran variedade de actividades que promueven a comunicación real no aula, cun desenvolvemento sistemático das 
destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. 
 
A través dos materiais de Mosaic, o alumnado utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita que se desenvolverá a 
través de actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos básicos de fonética. 
 
Todas as unidades do libro do alumno desenvolven esta competencia. O cadro Say it! invita a dicir novos sons e a mellorar a práctica oral. Tamén 
a sección final de actividades adicionais do libro do alumno traballa sobre esta competencia (pp. 132-134). 
 
O vídeo interactivo ofrece aos estudantes a posibilidade de practicar a linguaxe presentada na Practical English page, desde preguntar e dar 
información persoal, falar do actividades de tempo libre, facer suxestións, dar opinións, preguntar información, ordenar comida, ir de compras, 
preguntar e dar direccións ata realizar unha conversación telefónica ou facer plans para o fin de semana. 
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 Competencia dixital: 
 

As tecnoloxías da información e a comunicación ofrecen a posibilidade de comunicarse en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o 
acceso sinxelo e inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a 
posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en 
dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 
 
Para iso disponse para o traballo en todas as unidades de: 
 
 iPack: material para usar en pizarras dixitais inclúe presentacións, exercicios, práctica para efectuar diálogos, vídeos e xogos para aprender 

inglés dixitalmente. 
 Digital Workbook tamén ofrece actividades interactivas. 
 Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España con práctica interactiva, webquests, video, material de 

audio para os dictados do WB, etc. 
 vídeo interactivo 'Kit´s travel’ ofrece ao alumnado unha historia multimedia interesante para consolidar a súa aprendizaxe durante todo o 

curso. 
 Actividades con vocabulario típico da linguaxe multimedia, por exemplo : 

o Nas unidades 3, 6, 9 o alumnado utilizan internet para buscar información e usan variedade de aplicacións informáticas par proceder. 
o Project 1 (p44-45): o alumnado preparan un xornal sobre a súa clase, e poden elixir un programa online para crealo e presentar o seu 

traballo de forma electrónica. 
o Project 2 (p82-83): o alumnado colaboran para obter información (incluída online), organizala electrónicamente para crear infografías e 

compatir os resultados do seu estudo. 
o Project 3 (p120-121): o alumnado anímanse a utilizar videos e podcasts nas súas presentacións sobre un membro importante da súa 

comunidade. 
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 Competencia para aprender a aprender. 
 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente si inclúense contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 
aprendizaxe, identificando como aprenden mellor e que estratexias fanos máis eficaces. Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que 
entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro 
entre outras. 
 
En todas as unidades do proxecto o alumnado desenvolverán destrezas e aprenderán estratexias e habilidades que lles farán conscientes do que 
saben e do que é necesario aprender como; a observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a reflexión no 
traballo, a capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para 
a consecución das metas e logros. Reflexionando sobre a propia aprendizaxe identificarán como aprender mellor e que estratexias os fan máis 
eficaces e favorecerase a autonomía e iniciativa persoal así como tómaa de decisións racional e críticamente. En síntese, conciencia, xestión e 
control das propias capacidades e coñecementos. 
 
Esta competencia desenvólvese no cadro Learn it! de cada unidade.  
 
 Unidade 1 (p10) os estudantes identifican pares de verbos para clarificar o seu significado e axudar á súa memorización. 
 Unidade 2 (p22) os estudantes usan imaxes para crear un vínculo visual e deste xeito memorizar o novo vocabulario. 
 Unidade 3 (p38) os estudantes usan o contexto para identificar o significado das palabras destacadas. 
 Unidade 4 (p55) os estudantes utilizan claves visuais para comprender e consolidar o sentido dun diálogo. 
 Unidade 5 (p63) os estudantes interactuan en grupos identificando patróns e inferindo regras para a formación dos adverbios de 

comparación e de superlativo. 
 Unidade 6 (p73) os estudantes examinan en orde un texto para localizar información específica. 
 Unidade 7 (p91) os estudantes identifican información relevante nun texto para completar un arquivo de datos. 
 Unidade 8 (p101) os estudantes escollen unha área de investigación e usan un modelo para crear un estudo. 
 Unidade 9 (p112) os estudantes identifican vocabulario en diferentes categorías para contextualizar a aprendizaxe. 
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Esta competencia también se pode practicar no Workbook, onde o alumnado evaluarán o seu propio progreso na self-evaluation do Review de 
final de cada unidade. 
 
 Competencias sociais e cívicas. 
 
As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha 
lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes da mesma. Este feito 
favorece a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de 
comportamento, promove a tolerancia e a integración e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade como as diferenzas. 
 
Todas estas habilidades sociais traballaranse e reflectirán no noso proxecto educativo, ao longo de todo o curso.  En xeral as actividades de 
Mosaic posto que convidan o alumnado a traballar cooperativamente en parellas ou en pequenos grupos e en especial Language in action, 
Practical English e o vídeo dialogue no iPack ofrecen a posibilidade de mellorar a competencia social e cidadá. Ademais os temas das unidades e 
cada un dos textos promoven un sentido de responsabilidade ética e un espírito comunitario. En concreto achamos: 
 
 Unidade 1: (p11) o alumnado comunícanse de forma activa cos outros realizando preguntas e compartindo experiencias. (p10/11) O 

alumnado comparan leccións ensinadas ao redor do mundo e consideran como compartir experiencias pode promover a cohesión social.. 
 Unidade 2: (p27) o alumnado expresan preferencias e mostran empatía describindo obxectos que son importantes para eles. (p21) O 

alumnado consideran como foron de importantes os descubrimentos históricos e como os dispositivos de todo o mundo impactaron na 
historia humana e continúan facéndoo no presente . 

 Unidade 3: (p36) o alumnado reflexionan acerca do impacto das accións humanas sobre o medio ambiente e consideran actividades 
construtivas que poidan contribuír xunto ao desenvolvemento sustentable. (Unit topic): O alumnado fan suxestións e dan a súa opinión 
sobre como a tecnoloxía cambiará as nosas vidas no futuro e que responsabilidade temos nós para coidar o planeta para futuras xeracións. 

 Unidade 4: (p47) os estudantes consideran formas de gastar o diñeiro de forma responsable e o efecto das decisións que tomen. (p52/53) O 
alumnado investigan acerca de como as tradicións locais das Illas Solomon contribúen á identidade e cohesión social. 
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 Unidade 5: (p62) os estudantes expanden o seu coñecementos acerca do que contribúe ao seu benestar considerando estilos de vida sa. 
(p62/63) O alumnado realizan actividades para contribuír á conciencia de si mesmos e para empatizar cos sentimentos dos seus 
compañeiros. 

 Unidade 6: (p79 os estudantes demostran a súa habilidade para comunicarse de forma construtiva nunha entrevista para axudar como 
voluntario. (p78/79) O alumnado reflexionan que habilidades benefician á sociedade de diferentes modos e consideran as habilidades e as 
forzas propias. 

 Unidade 7: (p93) os estudantes comunican regras e avisan aos demais. (p88) O alumnado mostran respecto cara a outros nenos entendendo 
os perigos que algúns estudantes ao redor do mundo teñen que pasar de camiño ao colexio. 

 Unidade 8: (p105) os estudantes mostran tolerancia, resolven conflitos e negocian cos compañeiros para chegar a un compromiso. 
(p102/103) O alumnado coñecen as redes veciñais locais e a contribución que realizan estes grupos ou persoas individuais á comunidade. 

 Unidade 9: (p117) o alumnado colaboran identificando un obxectivo común discutindo maneiras nas que cada un pode usar as súas forzas 
particulares para contribuír a un evento común. (p117) Os estudantes participan creando un proxecto comunitario e considerando como as 
persoas traballan unidas para crear un evento social. 

 
 Conciencia e expresións culturais: 

 
Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar críticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas A aprendizaxe 
dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 
limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, por tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e 
comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 
 
Un dos obxectivos do libro do alumno é fomentar e incrementar a comprensión cultural. As súas seccións están deseñadas para que o alumnado 
pensen na súa propia cultura e establezan comparacións cunha de fala inglesa. Esta competencia supón por tanto coñecer, comprender, apreciar 
e valorar críticamente manifestacións culturais e artísticas do patrimonio doutros pobos. 
 
O apartado Around the world de cada unidade axuda ao alumnado a crear as súas propias ideas, ademais a sección Warm-Up videos e Culture 
Videos estimula ós alumnos a falar sobre os temas presentados. 
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 Unidade 1: (p14) Similitudes humanas esenciais en varias culturas. Como a pesar das diferenzas xeográficas e culturais, en moitos aspectos 

todas as experiencias do alumnado teñen cuestións similares. 
 Unidade 2: (p26) Titanic. Aprender cuestións acerca deste significante episodio na historia e empatizar cos individuos que se viron 

implicados. 
 Unidade 3: (p39)  Problemas experimentados polo alumnado noutros lugares do mundo xerar apreciación acerca de diferentes puntos de 

vista. 
 Unidade 4: (p52)  Comparar as experiencias propias con outras tradicións culturais, e fomentar a aceptación de diferentes manifestacións 

culturais e da diversidade. 
 Unidade 5: (p64) Importancia da cultura popular contemporánea, e permítelles expresar o seu propio punto de vista mentres mostran 

respecto e tolerancia  cara ás opinións dos seus compañeiros. 
 Unidade 6: (p76) Práctica cultural na India. Comparar aspectos da vida doutras persoas cos propios, axudando deste xeito a atopar puntos de 

coincidencia con outras culturas. 
 Unidade 7: (p90) Símbolo nacional de Nova Zelandia. Apreciar e comprender as tradicións folclóricas e os símbolos na cultura humana.  
 Unidade 8: (p102) Comparación entre o modo de vida en diferentes barrios entendendo como as relacións entre a comunidade local poden 

apoiar ás persoas, animándolles a non xulgar sociedades que son diferentes da propia. 
 Unidade 9: (p114) Comprender os aspectos da cultura contemporánea en Australia. 
 
A sección Did you know...? de cada unidade axuda ao alumnado a comprender outros países e a outras culturas. 
 
Esta competencia tamén se desenvolve noutros apartados do libro do alumno como en Language in action e nas actividades de speaking and 
writing nas cales se suxire ao alumnado que expoñan as súas opinións de forma creativa.  
 
  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 
Utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e Competencia matemática  para producir e interpretar 
informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver exemplo problemas relacionados coa vida 
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diaria. Forma parte da Competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e 
argumentacións. 
 
En moitas das unidades preséntanse datos que o alumnado deben analizar para sacar as súas propias conclusións e utilizar a información 
extraída de forma adecuada á tarefa que se solicita. Por exemplo, analizar información nas seccións de Reading e presentar datos/ argumentos 
nas tarefas de Writing.  Así por exemplo na: 
 
 Unidade 2: (p26) o alumnado interpretan o significado de varias figuras e datos e aplican o seu coñecemento relacionando o exercicio. 
 Unidade 3: (p33) o alumnado consideran diversas teorías científicas e conversan sobre o impacto que poden chegar a ter. (p36) Os 

estudantes interpretan teorías sobre o futuro do medio ambiente, e dentro do contexto unen números e feitos. 
 Unidade 4: (p51) o alumnado aprenden a comunicar en linguaxe matemática, considerando os erros comúns na expresión de fraccións. (p55) 

Os estudantes aplican principios básicos matemáticos para o contexto habitual de comprar e calcular as voltas. 
 Unidade 7: (p90/91) o alumnado demostran interrogantes científicos considerando como o kiwi evolucionou ao longo do tempo. 
 Unidade 8: (p106) o alumnado razoan matematicamente recompilando e interpretando os resultados dun estudo, e expresan o resultado 

nun traballo escrito. 
 
Partindo do coñecemento do corpo humano, da natureza e da interacción dos homes e mulleres con ela, permite argumentar racionalmente as 
consecuencias duns ou outros modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e mental saudable nunha contorna natural e social 
tamén saudable. Son parte desta competencia básica o uso responsable dos recursos naturais, o coidado do medio ambiente, o consumo 
racional e responsable, e a protección da saúde individual e colectiva como elementos crave da calidade de vida das persoas.  
  
Ao longo do curso trátanse diversos temas relacionados co coñecemento e a interacción co mundo físico, como poden ser os recuadros ‘Did you 
know…’ que ofrecen detalles achega do mundo da ciencia e a tecnoloxía. 
 
No apartado Curriculum Extra CLIL worksheets  trabállase esta competencia a partir de diversas áreas, así na: 
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 Unidade 1 (p124) Matemáticas e Física: conceptos como masa, forza e velocidade e consideralos en relación co peso e o movimento dos 
obxectos. 

 Unidade 2 (p125) Debuxo e Tecnoloxía: propiedades de diferentes materiais e utilizar estes coñecementos. 
 Unidade 6 (p128) Bioloxía: avances na ciencia moderna e experiencias persoais nos procedementos médicos. 
 Unidade 7 (129) Xeografía: completar un diagrama cunha cadea alimentaria. Interdependencias nun ecosistema. 
 Unidade 8 (130) Ciencia: diagramas representando ondas de son. 
 
 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
A adquisición desta competencia implica ser creativo, innovador, responsable e crítico no desenvolvemento de proxectos individuais ou 
colectivos. A medida que o alumnado van adquirindo vocabulario e estruturas da nova lingua, vólvense máis autónomos.  
 
Mosaic pon especial énfase en conseguir resultados efectivos na aprendizaxe da lingua inglesa, por tanto ofrece moitas posibilidades en cada 
unha das actividades para que todos o alumnado traballen de forma autónoma, asuman riscos e teñan a necesidade de expresarse 
creativamente. 
 
Nas actividades de expresión oral convídase ao alumnado a expresar as súas opinións persoais, a contrastar as súas ideas e a compartir e a 
organizar o traballo en grupo, así nas unidades 1(p9), 3 (p39), 4 (p49), 6 (p73), 7 (p.87), 8 (p.101), 9 (p115) o alumnado inventan o contexto para 
producir o seu propio role play e as súas conversacións. 
Ademais na: 
 
 Unidade 1: (p9) analizan as palabras e expresións compartindo noticias, conversan que métodos han de utilizar segundo a situación. 
 Unidade 3: (p39) colaborar para definir e analizar un problema e xuntos conversar e propoñer solucións. 
 Unidade 4: (p49) levantar a conciencia sobre os riscos que se toman e o foco de atención necesitado para ter éxito. 
 Unidade 6: (p73) comezar a construír un pensamento sobre a iniciativa e os riscos tomados a partir do texto, utilizalo para reflectir algunha 

das experiencias propias. 
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 Unidade 7: (p87 considerar as regras que han de seguirse mentres participan en certas actividades ao aire libre. Entender porque as regras 
son necesarias para promover a seguridade. 

 Unidade 8: (p101) demostrar creatividade e unha boa xestión das tarefas, planeando e realizando un estudo acerca da televisión e o uso da 
internet. 

 Unidade 9: (p115) traballar de forma colaborativa para planear un festival.  
 
 

O alumnado teñen a posibilidade de desenvolver en grupo diferentes traballos (proxectos) despois de realizar as unidades 3,6 e 9 de traballar en 
cooperación e de estender os seus coñecementos máis aló da aprendizaxe dunha lingua. 
 

• Project 1: Class newsletter: o alumnado cooperan para crear un xornal de clase, negociando e distribuíndo responsabilidades, 
controlando e ordenando as tarefas, e recoñecer os puntos fortes e débiles do produto final (p44-45). 

• Project 2: Infographics: o alumnado entenden e demostran o proceso de planear e administrar un proxecto e como analizar a 
información.  (p82-83). 

• Project 3: In our community: os estudantes demostran iniciativa identificando un número de recursos dos cales recoller información. 
Constrúen un proxecto planificando e administrando as tarefas e presentando o traballo final (p120-121). 

Nunha competencia non hai saberes que se adquiren 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 utilizalo en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a 
estes efectos, paradigmático). Por iso, calquera desas competencias poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e 
tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar ditas competencias, independentemente de en cales as puidera adquirir 
(transversalidade). Ser competente debe ser garantía de alcanzar determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outros, 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). 

Devandito isto, queda claro que hai unha evidente interrelación entre os distintos elementos do currículo, e que habemos de poñela de 
manifesto para utilizar adecuadamente cuantos materiais curriculares utilízanse no proceso de ensino-aprendizaxe. Cando nunha programación 
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didáctica, como esta, indícanse os obxectivos dunha unidade (formulados, do mesmo xeito que os criterios de avaliación, en termos de 
capacidades), sábese que estes condicionan a elección duns contidos ou outros, da mesma forma que se deben indicar uns criterios de avaliación 
que permitan demostrar se o alumno alcánzaos ou non os alcanza. Por iso, os criterios de avaliación permiten unha dobre interpretación: por 
unha banda, os que teñen relación co conxunto de aprendizaxes que realiza o alumno, é dicir, haberá uns criterios de avaliación ligados 
expresamente a conceptos, outros a procedementos e outros a actitudes, xa que cada un destes contidos han de ser avaliados por ser 
traballados en clase e que son os que se avalían nos diferentes momentos de aplicación da avaliación continua; e por outro, haberá criterios de 
avaliación que foron formulados máis na súa relación coas Competencias crave.  
A avaliación de Competencias crave é un modelo de avaliación distinto ao dos criterios de avaliación, tanto porque se aplica en diferentes 
momentos doutras avaliacións, como porque a súa finalidade, aínda que complementaria, é distinta. Se partimos de que as Competencias crave 
supoñen unha aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno adquiriunas é 
reproducir situacións o máis reais posibles de aplicación, e nestas situacións o habitual é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo 
tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. Desta forma, cando avaliamos competencias estamos a avaliar 
preferentemente, aínda que non só, procedementos e actitudes, por iso é polo que as relacionemos cos criterios de avaliación con maior 
carácter procedimental e actitudinal. 
 

 Contidos 

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

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

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

 Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema. 
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 Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica). 
 Identificación de palabras clave. 
 Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos. 
 Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece.  

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

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

Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 
 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais e detalles relevantes). 
 Formulación de hipótesis sobre o contido e o contexto. 
 Inferencia e formulación de hipótesis sobre significados a partir da comprensión dos elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

 

 

 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

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

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

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

 Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos: 
Lingüísticos: 

• Modificación de palabras de significado parecido. 
• Definición ou parafraseo dun termo ou dunha expresión. 
• Petición de axuda ou clarificación. 

Paralingüísticos: 
• Sinalización de obxectos, usos deícticos ou realización de accións que aclaren o significado. 
• Uso de linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, e contacto visual ou corporal). 
• Uso de elementos cuasiléxicos de valor comunicativo (hum, puah, etc.). 
• Uso de elementos prosódicos (pausas, ritmo, entoación) como substitutos dos marcadores discursivos para indicarlle ao destinatario ou oínte 

as partes do discurso que deben ser cointerpretadas. 

B2.2. Actitud de respeto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e facerse comprender. 

B2.3. Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación propia da súa idades e do seu nivel escolar. 

B2.4.  Uso básico da quenda de palabra, con indicadores sinxelos de que se quere falar e de recoñecemento do desexo de falar das demais 
persoas. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

• Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema.  
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• Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva).  
• Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), adaptando a comprensión a el.  
• Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral, información esencial e puntos principais).  
• Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.  
• Inferencia e formulación de hipótese sobre significados a partir da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paratextuais.  
• Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

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

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación  
 Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas co fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe 

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

Execución  
 Elaboración dun borrador. 
 Estruturación do contido do texto. 
 Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, conformando entre todos o seu significado ou a idea global. 
 Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
 Reaxuste da tarefa (emprender unha versión más modesta de ésta) ou da mensaxe (facer concesións no que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos e temáticos dispoñibles. 
 Recursoaoós 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.). 



 

116 

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

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

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

 Sons e fonemas vocálicos. 
 Sons e fonemas consoánticos e as súas agrupacións. 
 Procesos fonolóxicos básicos. 
 Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
 Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

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

 Achegamento a algúns aspectos culturais visibles próximos aos 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. 

 Actitud 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: 
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 Recoñecemento da realidade plurilingüe do propio contorno. 
 Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a aprendizaxe, e da lingua extranxeira, para lograr unha 

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

culturais, e valorando positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.  

B5.5. Funcións comunicativas:  

 Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas. 
 Descrición de calidades físicas e abstractas básicas de persoas, obxectos, lugares e actividades.  
 Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e expresión básica de sucesos 

futuros.  
 Petición e ofrecemento de información, indicacións, expresión sinxela de opinións e consellos, advertencias e avisos.  
 Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.  
 Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.  
 Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios.  
 Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica de condicións e hipóteses.  
 Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización elemental do discurso.  

B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 

 Identificación persoal elemental; vivenda, fogar e contexto; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo, tempo libre, lecer e 
deporte; vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudio; 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 más habituais. 
 Saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e expresión sinxelas de opinións). 
 Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo.  

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

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + 
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infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless). 
• Relacións temporais (as soon as; while). 
• Afirmación (affirmative sentence;, tags). 
• Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj., e. g. How amazing!; exclamatory sentences and phrases, e. g. 
Well, that is a surprise! Fine! Great! Terrific!). 
• Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry, nobody, nothing; negative tags).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
• Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; presente (present simple and continuous); futuro (going to; 
will; present simple and continuous + Adv.).  
• Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect); habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); 
used to); incoativo (start  -ing); terminativo (stop -ing).  
• Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade (may; might; 
perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).  
• Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).  
• Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; 
quite; so; a little).  
• Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  
• Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estate; duration 
(from...to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness 
(while, as); frequency (e. g. often, usually).  
• Expresión do modo (Adv.and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 Metodoloxía 

 Metodoloxía Didáctica 

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 
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O punto de partida da aprendizaxe do alumnado 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. O alumnado 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 o alumnado 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 nenos 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 
nenos e nenas 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. Para emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, 
como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. Estas actividades non aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher’s 
Book e poden ser de grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 
 
A aprendizaxe dos nenos 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 
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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 nenos/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. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense 
cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna 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 avaliación do proceso individual e grupal do alumnado na aprendizaxe é un factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no 
noso proxecto existe un Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que permiten ó profesor anotar as 
observacións referentes ó progreso de cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás súas necesidades 
específicas. 
 
A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo no alumnado. O noso proxecto toma en conta esta situación ó 
ofrecer 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 
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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 cais 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 cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo). 
 

 Metodoloxía básica 

 Transmitir ao alumnado de Secundaria un vocabulario útil e necesario para comunicarse en inglés Para iso, en cada unidade preséntase, practícase e 
recíclase o vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresións tipicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos da mesma idade que os estudantes 

 Axudar ao alumnado a comprender a gramática inglesa e utilizar a lingua de forma correcta, sobre a base de explicacións claras e unha práctica progresiva 
que vai de conceptos sinxelos a outros máis complexos. 

 Trasladar ao alumnado aspectos da cultura británica e propiciar unha comparación coa súa propia cultura a través de seccións especificas de cultura 

 Permitir ao alumnado centrarse na vida diaria e os costumes dos adolescentes británicos, vendo como se desenvolven en diversos contextos ilustrados 
tanto no Student's Book como nos vídeos que inclúe o curso. 

 Plasmar o mundo real máis alá da aula coa axuda de textos e seccións informativas, dentro das unidades 

 Proporcionar ao alumnado ferramentas para expresarse, tanto de forma oral coma por escrito, acerca de temas que lles resultarán interesantes e 
motivadores. Ofréceselles, non só a práctica necesaria, senón tamén axuda para preparar tanto textos orais coma escritos. 

 Dar ao alumnado a oportunidade de reciclar e repasar o vocabulario e as estruturas que van aprendendo nos apartados de repaso  

 Permitir ao alumnado avaliar o seu propio progreso utilizando os diferentes exercicios de auto-avaliación de todas as unidades. 

 Facer posible que o alumnado se convertan en mellores estudantes de idiomas, e tamén que sexan máis independentes. Anímaselles a utilizar as seccións 
de referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como compoñentes multimedia para practicar na casa. 
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 Contribuír a que o alumnado de Secundaria gocen das clases de inglés grazas a un material do máis motivador: cancións auténticas, exercicios que inclúen 
xogos, sopas de letras, encrucillados, etc., e materiais multimedia nos que atoparán diversos xogos. 

 

Grazas ao equilibrio entre o nivel de esixencia e a axuda que se proporciona, todos o alumnado terán a oportunidade de desenvolver as súas capacidades ao 
máximo. 
 
Vocabulario 
 
Cada unidade inclúe dous bloques de vocabulario relacionados co tema central da mesma. Nas primeiras unidades os bloques de vocabulario 
pertencen á mesma categoría de palabras (verbos, nomes, adxectivos) pero xa dende a primeira unidade ofrece unha coidadosa selección de 
frases útiles nos recadros 'functional English' da sección Practical English que amplían o vocabulario da unidade e que facilitan a aprendizaxe. 
 
Para atender á diversidade de alumnos na aula ofrécense dúas ou tres listas de vocabulario adicionais en cada unidade. As palabras preséntanse 
no seu contexto integradas nas primeiras tres leccións a dobre páxina de cada unidade e logo recóllense nun cadro extra na sección Language 
summary de cada unidade. Ademais nos cadros Learn it! dáse unha énfase especial a expresións que a miúdo resultan difíciles para moito 
alumnado. Evidentemente estes apartados dedícanse a alumnos máis avanzados e practícanse e avalíanse soamente a partir das tarefas 
marcadas con dúas ou tres estrelas. 
 
Os dous bloques de vocabulario principais preséntanse no iPack a partir de presentacións e actividades graduadas que se poden imprimir 
segundo as necesidades e conveniencia para atender a cada grupo de alumnos extraendo os que conveñan do Tests and Resources multi-ROM. 
 
Nos textos de soporte, ben sexa na sección de Reading, Listening ou Grammar aparece máis vocabulario asegurando deste xeito que o 
alumnado reciben suficiente input e familiarízanse co uso da lingua antes de usala en prácticas específicas máis produtivas na sección Language 
in action. 
 
Unha páxina enteira, Language summary, dedícase a resumir, revisar, concentrar e ordenar o vocabulario novo que aparece na unidade e que se 
espera que o alumnado aprendan. A última páxina de cada unidade está pensada para reciclar e sistematizar os contidos básicos da unidade de 
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maneira que serva de repaso xeral das catro destrezas fundamentais na aprendizaxe dunha lingua. A páxina Review prepara e informa o alumno 
de cal foi a súa implicación na aprendizaxe da unidade e cales aspectos precisa reforzar. 
 
O Workbook proporciona ademais unha gran variedade de material complementario para a práctica do vocabulario. Especialmente ao final de 
cada unidade ofrécese a sección Review que permite a cada alumno de forma autónoma coñecer o nivel que ten e facelo reflexionar acerca das 
súas necesidades; os apartados Consolidation e Cumulative Review reciclan e reforzan aqueles aspectos que todo alumno debería dominar para 
continuar avanzando, e ao final do Workbook na sección Vocabulary Practice ofrécense dúas páxinas con listas de vocabulario para traducir, 
Vocabulary reference, e diferentes xogos tales como achar as diferenzas, facer encrucillados, sopas de letras, etc. (Vocabulary practice) que 
permiten ao alumnado aprender xogando. Este material pódese utilizar co alumnado que rematen pronto as actividades da aula, e tamén como 
deberes. O Tests and Teacher's Resources multi-ROM contén fichas fotocopiables en tres niveis para consolidar e ampliar vocabulario. 
 
Gramática 
 
Cada unidade dedica dúas seccións diferenciadas á gramática, de forma que o alumnado teñen tempo de asimilar e practicar os contidos novos, 
sen sobrecargas excesivas. 
 
As estruturas preséntanse nun texto escrito ou gravado de tal maneira que o alumnado se terán familiarizado co seu significado antes de 
utilizalas eles mesmos. Despois de explotar os textos, o profesorado pode elixir presentar as normas gramaticais ben sexa a través do debuxos 
animados, contidos no iPack ou ben a través da colaboración do alumnado pedíndolles que induzan as normas gramaticais analizando os 
exemplos dados, ou ben seguindo o seu propio método. Nas Grammar animations preséntase a Pip, un personaxe que xunto coa súa familia e 
amigos contextualiza en cada episodio o punto gramatical a estudar e presenta de forma amena a formación e o uso das novas estruturas. 
 
Pídeselles ao alumnado que analicen exemplos e táboas e anímaselles a que analicen e reflexionen como se constrúe a norma para desenvolver 
a aprendizaxe autónoma pero se o profesor decide que a gramática debe ser estudada máis concretamente sempre pode acudir ao apartado 
Language summary pages do final do Workbook onde se inclúen táboas máis detalladas a dobre cara: unha para o Grammar reference e a 
segunda para o grammar practice.  Esta metodoloxía indutiva consegue que o alumnado se impliquen na aprendizaxe e memoricen as 
estruturas. 
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Igual que na sección de vocabulario, o Workbook contén actividades adicionais de práctica gramatical en tres niveis: as actividades marcadas cun 
só asterisco permiten repasar e utilizar as estruturas a un nivel básico; o dobre asterisco marca exercicios de tipo máis produtivo, mentres que os 
tres asteriscos indican actividades máis abertas que formulan retos ao alumno. As presentacións gramaticais van seguidas de actividades de 
práctica graduada baseadas nun tema, o cal fai necesario que o alumnado entendan o uso e o significado das estruturas, e non só a forma. 
Algunhas actividades son de tipo controlado, e outras algo máis libres. Ademais, o alumnado teñen a oportunidade de utilizar as estruturas novas 
de modo máis produtivo, personalizado e creativo. Ás veces inclúense exemplos do uso das estruturas estudadas en contextos comunicativos 
cotiáns  
 
Finalmente, tamén o Tests and Teacher's Resources multi-ROM inclúe fichas gramaticais fotocopiables con exercicios en tres niveis e tests para 
cada unidade, fin de trimestre e fin de curso. 
 
Comprensión escrita 
 
O libro de texto inclúe textos coidadosamente graduados (artigos, páxinas web, historias, receitas, emails, narracións, video scripts e entrevistas) 
clasificados en función da súa dificultade e deseñados para ofrecer información interesante de forma realista. Os dous textos de lectura en cada 
unidade encóntranse gravados nos Class audio CD ou ben pódense activar directamente a partir do iPack e utilizan diversas formas ao longo do 
libro:  
 
Para reciclar e presentar vocabulario e estruturas gramaticais: o texto central de cada unidade serve para reciclar o primeiro bloque de 
vocabulario e tamén para presentar aspectos gramaticais novos. O nivel de dificultade é lixeiramente superior ao do alumnado, pero resulta 
perfectamente alcanzable. Os textos presentados en Around the world tamén reciclan a linguaxe traballada en unidades anteriores. 
 
-Para traballar a comprensión lectora: O primeiro exercicio desenvolve destrezas comunicativas que achegan a base das actividades de expresión 
oral e escrita, previamente deben ter adquirido unha plena comprensión lectora. Para iso inclúen expresións que o alumnado poderán aplicar en 
contextos comunicativos, aprender, estudar e memorizar. As palabras clave están subliñadas para facilitar extraer o seu significado a partir do 
contexto.  
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O texto central de cada unidade vai seguido de varios exercicios de comprensión. O primeiro deles permitirá ao alumno captar o significado xeral 
do texto a través do skimming. Os seguintes obrigarano a ler con maior detemento e responder a preguntas. A sección Learn it! destaca o 
vocabulario e as estruturas gramaticais do texto. 
 
Úsanse tamén textos máis breves para reciclar e practicar tanto a gramática coma o vocabulario e para proporcionar un exemplo de escritura 
real e exemplos de como proceder nas actividades de audición ou de expresión oral. 
 
Para realizar lecturas extensas: os textos das cancións e os apartados culturais, Around the world, permiten reutilizar o material de unidades 
anteriores, pero formulan un reto maior en termos de extensión, contido e estrutura. As páxinas culturais ofrecen textos máis extensos 
acompañados de exercicios de comprensión. A Guía didáctica inclúe información complementaria para anticipar vocabulario e prever 
dificultades. O profesor comentará as ilustracións coa clase e extraerá todo o vocabulario e a información que poida antes de empezar a ler cada 
texto. Tamén o Workbook contén material de lectura. 
 
Os textos do apartado Curriculum Extra, ao final do Student's book céntranse en temas como bioloxía, xeografía, ICT, música, visual e plástica, 
ciencias naturais, historia e literatura. Relaciónanse co tema da unidade e o currículo de primeiro da ESO Aínda que a súa comprensión require 
un esforzo, e a pesar de que conteñen vocabulario novo, o seu nivel garante que o alumnado non se van enfrontar a demasiadas estruturas 
descoñecidas e ademais ofrece un enfoque actual e motivador na aprendizaxe da lingua inglesa. 
 
Comprensión oral 
 
Os textos de comprensión oral forman parte do desenvolvemento da linguaxe e permiten mellorar a pronunciación. Mosaic ofrece dous listening 
comprehension en cada unidade. Tres videos por unidade, ditados e a sección Say it! que se dedica á pronunciación. Ademais ofrécese unha 
práctica adicional no apartado Practical English de cada unidade. 
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Os textos de listening foron gravados por unha gran variedade de falantes en diferentes situacións, incluíndo programas de radio, entrevistas, 
diálogos e anuncios publicitarios. Unha variedade de acentos que proporciona autenticidade aos textos presentados e que favorece a integración 
da aprendizaxe da lingua inglesa na nosa sociedade. 
 
As tarefas listening preparation do iPack axudan ao alumnado a situarse para comprender mellor o audio, e desenvolver unha audición con 
garantías de maneira que poidan comprender non só o contido global senón tamén información específica. 
 
Cada unidade tanto do Student's book coma do Workbook contén un ditado de cinco ou seis frases, con vocabulario e estruturas traballadas na 
unidade, que proporciona unha práctica máis intensiva de comprensión oral. É importante que o alumnado poidan identificar os contidos sobre 
os que traballaron tanto en forma oral como escrita. Esta práctica intensiva axuda ao alumnado a agudizar o oído e favorece unha comprensión 
máis profunda tanto da forma oral como escrita da lingua inglesa. 
 
Expresión oral 
 
Mosaic ofrece numerosas oportunidades para a práctica de expresión oral mediante actividades controladas que ofrecen un amplo apoio ao 
alumno. A páxina Warm-up introduce o tema da unidade e anima o alumnado a observar e a falar utilizando linguaxe relacionada con este. De 
feito, ao longo do curso preséntanse numerosas actividades tanto no Student's book coma no Teacher's Guide nas cales se pide ao alumnado 
que dean a súa opinión persoal ou que relaten algunha experiencia vivida 
 
Cada lección conclúe cunha actividade, Language in action, que ofrece a oportunidade ao alumnado de practicar a linguaxe que aprenderon de 
forma máis libre e aberta e a miúdo de xeito individual e autónomo.  
 
Na páxina dedicada á expresión oral, Practical English, preséntase e practica linguaxe funcional útil no día a día dende o máis práctico ao máis 
persoal, dende ordenar un menú nun restaurante (unit 6) ata presentarse (unit 1) ou ir de compras (unit 7). Ofrécense situacións reais a partir do 
listening e invítase o alumnado a participar en numerosos intercambios orais, diversidade de situacións que adoitan culminar nun diálogo aberto. 
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Antes de realizar unha actividade, o profesor asegurarase de que o alumnado comprenden a tarefa, nunca debe dar por feito que vaian empezar 
a falar deseguida. Exemplificarase sempre a actividade cun alumno de bo nivel, e ofrecerase apoio escrito na lousa. Organizaranse intercambios 
comunicativos entre parellas de alumnos que falen mentres o resto da clase escoita. En diálogos máis longos, darase tempo ao alumnado para 
que preparen as súas conversacións antes de representalas.  
 
No Interactive video ofrécese unha historia de tres adolescentes e YOU. A gravación dunha cámara en primeira persoa dá a impresión de que o 
alumnado estean a formar parte da obra. En varios momentos de cada episodio os espectadores están invitados a seleccionar opcións e a tomar 
decisións que afectan definitivamente ao desenvolvemento da historia. A linguaxe funcional incluíuse en cada episodio de maneira que a sección 
'your turn' ofrece ao alumnado a oportunidade de interactuar. Ao final de cada episodio, o iPack ofrece un diálogo para practicar de forma 
controlada e dar a oportunidade de tomar parte no desenvolvemento da historia.  Ademais, a páxina de Communication del Tests and Teacher's 
Resources multi-ROM ofrece práctica adicional con resultados prácticos. 
 
Pronunciación 
 
Cada unidade desenvolve baixo o título de Say it! un aspecto relativo á pronunciación atendendo aos falantes españois. Cada unidade 
proporciona práctica adicional ao final do libro con consellos específicos para mellorar a calidade da pronunciación; o alumno encontrará 
exercicios relativos a sons específicos, acentuación de palabras e frases, e entoación. 
 
Expresión escrita 
 
O libro do alumno dedica unha páxina de cada unidade á escritura guiada de descricións, receitas, memorias, video scripts, biografías, artigos e 
informes. A axuda que se ofrece garante que mesmo o alumnado de nivel máis baixo sexan capaces de crear un texto aceptable. 
 
A páxina comeza cun modelo estruturado en parágrafos que recolle o vocabulario e a gramática da unidade en frases sinxelas. O devandito 
modelo está centrado nun aspecto gramatical, p. ex. Expresións de tempo, conxuncións e signos de puntuación. Ofrécese un exemplo e unha 
concreción do vocabulario e/ou do aspecto gramatical na sección Look at language xusto antes de que o alumno pase a preparar o texto que vai 
escribir. Os devanditos elementos practícanse antes de pasar á guía de escritura, que prepara ao alumnado para a tarefa de redacción. Polo 
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xeral, non saben o que escribir, e por iso o apartado Writing task proporciónalles indicacións e instrucións que lles axudarán a planificar o texto, 
mostraralles o modo de organizar as súas notas en parágrafos, e tamén como iniciar cada parágrafo. Ao final, anímaselles a crear o seu propio 
texto escrito. Ademais, en cada Unit review invítase o alumno a realizar unha actividade de escritura e nos Projects facilítase unha práctica máis 
extensiva e libre de expresarse a nivel escrito.  
 

O Workbook ofrece actividades similares para consolidar os aspectos clave traballados no libro do alumno. 

 Materiais e recursos didácticos 
Disponse dos seguintes recursos materiais e dixitais: 

O libro de texto utilizado é Mosaic de Oxford University Press, 2014.  

O alumno dispón de Student’s Book / Digital Student’s Book, Workbook / Digital Workbook, VocApp e unha zona web específica con actividades 
de consolidación, chamada Oxford Online Learning Zone (www.oupe.es).  

O profesor dispón da Guía didáctica (Teacher's Guide) que inclúe a versión solucionada do caderno de exercicios, o iPack para ser usado en 
lousas interactivas, contén o material do Student's Book, Workbook e material complementario, é dicir presentacións interactivas de vocabulario, 
presentacións animadas de gramática e vídeos; o Test and Resources multi-RomTest en DVD, os Class CDs e material complementario extra para 
Atención á diversidade entrando na zona OXFORDPREMIUM.  

Ademais para afondar na metodoloxía CLIL, o profesor dispón do Natural Science for ESO 1 & 2 Resource Book, que ofrece material croscurricular 
con recursos deseñados para alumnos de Secundaria que cursan programas bilingües e multilingües. Os temas seleccionáronse para reflectir os 
contidos centrais do currículo de Ciencias da Natureza. 

 3.5.4. Actividades 
 Detección de coñecementos previos 

http://www.oupe.es/
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Ao principio do curso, e para adecuar o ensino ás características e necesidades específicas do alumnado e alumnas do grupo, a actividade 
docente iníciase mediante o intercambio de coñecementos previos coa Starter unit, unidade que recolle aspectos básicos da lingua que convén 
recordar e/ou reciclar. 
 
 Warm-up 
Trátase de activar os coñecementos previos do alumnado. Isto adóitase facer a través de actividades de Warm-up nas que se dan oportunidades 
de expoñer as experiencias e coñecementos anteriores a través de: 
 "chuvia de ideas" para que o alumnado expresen o que saben sobre os contidos conceptuais que se integran na unidade didáctica, 
 predición de contidos e dedución a partir da visualización, comentario de imaxes.  
 visionado dun video para anticipar os contidos da unidade 
 tarefas de predición, 
 breves discusións,  
 cuestionarios, etc. 
 
 De desenvolvemento 
Cada unha das unidades do método está destinada a facilitar a adquisición, fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a 
maior parte de competencia da lingua inglesa. A aprendizaxe desta etapa da ESO supoñerá pois promover, reforzar e fixar a autonomía e as 
capacidades do alumnado co fin de perfilalas con maior precisión. Para o desenvolvemento destas capacidades o método proporciona unha serie 
de actividades útiles para cada unha das habilidades que se van traballar. Estas actividades de desenvolvemento refírense a: 
 
• O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven na unidade didáctica, contextualizado mediante a lectura 

e/ou audición de textos (Vocabulary and Reading; Vocabulary and Listening), coas conseguintes actividades de comprensión lectora e/ou 
auditiva. 

• As estruturas gramaticais (Grammar). 
• O coñecemento de aspectos culturais mediante a comprensión dun texto oral ou escrito (Around the World). 
• Os sons ou aspectos fonéticos que requiren atención (cadro Say it!). 
• A comprensión e a expresión oral da lingua en todas as súas vertentes (Practical English). 
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• A comprensión e a expresión escrita (Writing). 
 

Cada unidade, pois, enfoca o contido léxico e gramatical cara á súa utilidade como instrumento ou ferramenta de comunicación: a linguaxe 
entendida como función social. Do mesmo xeito que na interacción social facemos un uso integrado das diferentes destrezas da lingua, este 
método presenta un tratamento da lingua que integra as diferentes destrezas ou skills de forma natural. Desta forma motívase o alumno posto 
que durante o desenvolvemento das leccións e ao final de cada unidade verá que poderá utilizar eficazmente a linguaxe estudada para realizar as 
funcións comunicativas que corresponden e cuxo resultado adoita ser un incremento non só da competencia senón da propia autoestima. 
  
Con todo iso, formúlase un parámetro de traballo ben definido cuxa estrutura consiste nunha serie de seccións constantes en cada unha das 
unidades. 

 
Un factor moi importante a ter en conta respecto a Mosaic é que cada unidade engloba un tema xeral que se divide en sub-temas que axudan a 
captar a atención do alumnado; deste xeito promóvese unha aprendizaxe dos contidos presentados ameno e motivador. Así, por exemplo, na 
unidade 6, Street life, o tema xeral é food and drink, shopping and markets. O tema xeral preséntase no texto Street food e ao longo da unidade 
evoluciona nos seguintes subtemas: diferentes artigos que se poden encontrar en The Camden Market, a arte na rúa en Street Art London 
(desenvolvido na sección Curriculum extra correspondente á unidade, Focus on Art and Design), a functional language necesaria para 
interactuar nun restaurante e a elaboración dunha receita de cociña. Con este tratamento temático ramificado Mosaic consegue que o 
alumnado interiorice os contidos de cada unidade dunha forma expansiva, progresiva e amena, lonxe da monotonía. 

 
 De reforzo 
O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de 
motivación, ao tempo que persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o 
éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e interese. 
 
A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que todos o alumnado/as poidan encontrar algún que estea de 
acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe. Certo tipo de actividade é deliberadamente máis sinxelo, de tal maneira que todos o alumnado/as 
sexan capaces de levar a cabo a actividade con éxito. Ser capaces de levar a cabo con éxito pequenas actividades, como copiar listas de palabras, 
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constitúe un factor importante para o alumnado de asimilación máis lenta, ao contribuír de xeito importante a aumentar a confianza en si 
mesmos como aprendices de linguas estranxeiras. 
 
As actividades de reforzo repasan e consolidan os contidos do curso sen engadir novos:  
• Actividades opcionais no Teacher's Guide. 
• Páxinas Language summary e Review ao final de cada unidade no Student's Book. 
• As actividades propostas no Tests and Teacher's Resources multi-ROM: 

- Grammar + Vocabulary (1 star – Basic) 
- Grammar + Vocabulary (2 stars – Revision) 

• As actividades propostas no Workbook  
• As seccións de referencia e práctica do WB: 

- Grammar reference + Grammar practice 
- Vocabulary reference + Vocabulary practice 
- Irregular verb list  

• As seccións de referencia e práctica do SB: 
- Pronunciation practice  
- Irregular verb list  

- Os 3 Projects do SB, un cada tres unidades: 
 
 De ampliación 
Segundo se considere oportuno, e conforme aos criterios do profesor, pode dedicarse algunha sesión a actividades específicas de ampliación, as 
cales serán organizadas segundo o seu criterio, dependendo das necesidades educativas do alumnado e dos diferentes ritmos de aprendizaxe. 
 
As actividades de ampliación estenden os contidos do curso: 
 
• A guía do mestre (Teacher’s guide) conta con exercicios extra (Optional activities). 
• As actividades intercurriculares propostas no SB (Focus on...): 
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• As actividades propostas no Tests and Teacher's Resources multi-ROM: 
• Grammar + Vocabulary (3 stars – Extension) 
• Communicative pair work worksheets 
• Drama  
• Cross-curricular extension worksheets  

• As actividades propostas no Natural Sciences for ESO 1 & 2 para ensinar Ciencias da Natureza a través da lingua inglesa. 
 
 
 De avaliación 
A avaliación da aprendizaxe en Educación Secundaria será continua e formativa. O profesor decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a 
alumna superou os obxectivos desta, tomando como referente fundamental os criterios de avaliación e avaliará tanto as aprendizaxes do 
alumnado coma os procesos de ensino. 
 
Procedementos 

• Observación sistemática do traballo e da participación do alumno en clase. 
• Intercambios orais: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates e postas en común 
• Realización de exercicios específicos que respondan aos diversos obxectivos programados na unidade didáctica. 

• Revisión e análise das actividades e traballos realizados. 
• Observación da actitude e comportamento do alumnado. 
• Proba específica de avaliación da unidade didáctica. 

 
Actividades 
As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 
 
- Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado do alumnado e medirá o seu progreso a través da 

observación e comprobación da realización de actividades como:  
• Exercicios do Workbook 
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• Exercicios da páxina Review, ao final de cada unidade no Student's Book 
• Páxinas Review, co apartado Cumulative review, ao final de cada unidade no Workbook. 
 
• Actividades que avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de avaliación referidas no Tests and Teacher's Resources multi-

ROM: 
- 9 Unit tests, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test e Audio Test (mp3). 
- 3 End-of-term tests, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test e Audio Test (mp3). 
- 1 End-of-year test, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test e Audio Test (mp3). 
 
• Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se Inicia en estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas 

e auto-corrección das producións orais e escritas realizando os exercicios das seccións Review do SB e do WB. 
 

 Complementarias 
Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia a obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades 
características da sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do departamento de inglés de cada centro. 

Ten un papel moi importante a incorporación das TIC na educación, proporcionando diversos recursos materiais que oferecen ao profesor a 
posibilidad de deseñar súas clases de forma personalizada e axustando-se as necesidades de cada momento: 
 Vídeo-DVD 
 Radiocasete/ reproductor CD  
 Cámara de vídeo – Grabador audio 
 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  
 Pantalla Dixital Interactiva 
 Conexión a Internet (WiFi, outros...) 

 Medidas de atención á diversidade do alumnado 
As actividades de reforzo e extensión permiten dar una atención individualizada ao alumnado segundo as súas necesidades e ritmo de 
aprendizaxe. En noso proxecto se incluyen ideas en todas as leccións para que o profesor responda as diversas situacións que surgen na aula. 
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En canto ao material destinado ao alumno, o Student's book propón en cada unidade actividades para o alumnado que rematan antes que o 
resto, diferenciadas do resto de actividades. No Workbook inclúense actividades en tres niveis: básico, estándar e superior. Para aqueles 
alumnos que necesitan repasar a gramática, o Workbook tamén contén cadros gramaticais coa correspondente explicación, así como exercicios 
de práctica adicional. 
 
Entre os materiais para o profesor, a Teacher's Guide propón actividades de reforzo e consolidación para o alumnado así como notas para o 
profesor, consellos didácticos, para afrontar as diferentes expectativas do alumnado, así como o solucionario de todas as actividades do 
Student's book e o Workbook. 
No Tests and Teacher's Resources multi-ROM, un dos seus compoñentes, o profesor dispón de páxinas fotocopiables e imprimibles de 
actividades de gramática e vocabulario por unidade a tres niveis distintos de dificultade. Tamén dispón dunha Communicative pairwork 
worksheet por unidade para realizar a práctica oral e dunha Cross-curricular extension worksheet por unidade relacionada coa sección Focus 
on... do Student's book. O profesorado contará temén con 1 test para cada unidade, para final de trimestre e curso, todos eles a tres niveis de 
dificultade. 
 

Finalmente, o profesor dispón dun material específico para a Atención á diversidade, o 1000 + Activities for Mixed Ability multi-ROM, con 
multitude de recursos e actividades que permiten traballar os principais contidos curriculares (gramática, vocabulario e todas as destrezas 
lingüísticas) co alumnado que presenten maiores dificultades 

 AVALIACIÓN 

A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para medir individualmente os coñecementos e competencias 
adquiridas como para, e por el, introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require (cando a aprendizaxe do alumnado 
non responden para o que, a priori, non se espera deles).  

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. 
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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 (non clasificada) e a final 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. 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolo alumnado ó finalizar 4º curso, pola opción de ensinanzas académicas ou pola de 
ensinanzas aplicadas, na que se comprobará o logro dos obxectivos da etapa de secundaria e o grado de adquisición das competencias 
correspondentes en relación coas materias troncais, dúas das materias opcionais de cuarto curso e unha materia específica cursada en calquera 
dos cursos. 

Ademais de avaliar a aprendizaxe do alumnado, tamén se avalía o proceso de ensino dos profesores, polo que quedará incluído un 
procedemento de avaliación dos programas didácticos e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro escolar. 

 Procedementos de avaliación 

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, se tomarán en consideración tódalas 
produciónspara 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 autoavaliación entre outros. E a 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 procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan 
adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar 
a consecución dos obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que estes son moi xenéricos, debemos concentrarnos 
moito máis, as compartir para facer con que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para demostrar a competencia do alumno, e é 
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o que chamamos de indicadores.Para a súa referencia, se inclúe na seguinte sección a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os 
indicadores de competencias clave.  

 

 
 Criterios de avaliación 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel. 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito.  

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 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. 

B1.5. 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 mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, horarios e prezos), trasnsmitidas de viva voz ou por medios 
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técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan escoitar máis dunha vez. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. 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. 

B2.2.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 acción 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. 

B2.3.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 soial en función da situación de comunicación, reformulando e rectificando se non se 
comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

B2.4. 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. 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, 
etc., en relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado.. 

B2.7. 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.. 
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 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

B3.2. Comprender 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.  

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e 
previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual.  

B3.4. 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 relacionas con outras materias do 
currículo. 

B3.5.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.  

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

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

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

B4.2. 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;habituais na redacción de textos en soporte electrónico. 
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B4.3. 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. 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, 
etc. 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás 
e de inmediata necesidade. 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se expresen gustos, 
sentimentos e opinións. 

B4.7. 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 
comunicación escritas. 

  Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que 
solicitar repeticións.  

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

B5.3. 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. 

B5.4. 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.  

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova 
lingua e desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e 
valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
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información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

B5.6. 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.  

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas..  

B5.8. 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 avaliables 

Os estándares de aprendizaxe neste curso organizáronse en cinco grandes bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos 
orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e intercultural. Recollemos a continuación o lexislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e agradecementos, e 
identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e o propósito comunicativo.  

PLEB1.2. 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.  

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións sobre temas educativos que estea a 
aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión).  

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e de 
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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. 

PLEB1.6. 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.  

PLEB1.7. 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 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría 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.  

PLEB2.2. 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.  

PLEB2.3. 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 con seus estudos 
ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

PLEB2.4. 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.  

PLEB2.5. 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 opinión 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.  

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de  
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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.  

PLEB2.7. 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. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

PLEB3.1. 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). 

PLEB3.2. 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.  

PLEB3.3. 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.  

PLEB3.4. 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; ne narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se expresen 
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.. 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou unha compra por internet). 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
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PLEB4.1. 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.  

PLEB4.2. 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. 

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

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

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  

PLEB4.6. 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 

PLB5.1. 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.  

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes.  

PLB5.3. 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.).  
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PLB5.4. 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.  

PLB5.5. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

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

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

 

 Rúbrica de avaliación de competencias 

Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa especificación en indicadores. No modelo correspondente a cada unidade 
inclúense unicamente as competencias e os indicadores que se desenvolveron concretamente nesa unidade; en cambio, no modelo proposto 
para a avaliación xeral inclúense tódalas competencias e tódolos seus indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, recoméndase cualificar, en 
primeiro lugar, cada un dos indicadores ou aqueles nos que se centrou o profesor, obtendo deste xeito unha visión global da competencia para 
avaliala seguidamente. 
 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, e para o seu rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de 
menor a maior: Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos; Ben (BI): Conseguido con 
nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estes criterios de cualificación deben 
aplicarse tendo en conta os criterios de avaliación detallados para a área de lingua estranxeira. 
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Para poder avaliar ós alumnos, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle permitan obter uns datos concretos. No modelo 
propoñemos os instrumentos que cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: observación, proba escrita, proba oral, 
caderno de clase, portfolio. O profesor poderá modificar a modelo substituíndo ou incluíndo outros instrumentos empregados.  

Os indicadores nos que se especifican as Competencias Clave, que incluímos no modelo, e que nos permiten demostrar a competencia real do 
alumno para esta materia e este curso son os que indicamos a continuación: 

1.Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Comprende a idea xeral de textos orais emitidos por un interlocutor, ou procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas 
coñecidos. 

CL1.2. Extrae información específica de textos orais emitidos por un interlocutor, ou procedentes de distintos medios de comunicación, sobre 
temas coñecidos. 

CL1.3. Aplica os coñecementos sobre a  lingua para resolver problemas de compresión  de textos orais. 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuais adaptados ao seu nivel. 

CL2. FALAR 

CL2.1. Ilustra ou acompaña as mensaxes con recursos gestuales e metalingüísticos adecuados que faciliten a comprensión. 

CL2.2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico específicos da lingua estranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais) para que as 
producións de textos orais sexan correctas.   

CL2.3. Produce un discurso comprensible e adecuado á intención de comunicación. 

CL2.4. Achega a súa pronuncia aos estándares da lingua estranxeira. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Dialoga coherentemente en situacións de comunicación previamente expostas. 



 

146 

CL3.2. Emprega expresións coloquiais dadas en situacións de comunicación propostas.   

CL3.3. Aplica as estratexias adecuadas para facilitar a interacción.  

CL4. LER 

CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados á idade sobre temas variados e outros relacionados con algunhas materias do 
currículo. 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos adecuados á idade sobre temas variados e outros relacionados con algunhas materias do 
currículo. 

CL4.3. Actúa segundo o lido en textos relativos a temas tratados.   

CL4.4. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico (léxicos, estruturais e funcionais) para que a comprensión dos textos sexa correcta. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Redacta con estruturas, conectores e léxico dados sobre temas tratados. 

CL5.2. Respecta a ortografía do vocabulario estudado e os signos de puntuación nos seus escritos. 

CL5.3. Comunícase por escrito con estruturas aprendidas en distintos contextos. 
 
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua estranxeira. 

CMCT2. Expresa, utilizando a linguaxe adecuada ao seu nivel,  o procedemento que se seguiu na resolución de problemas. 

CMCT3. Resolve crucigramas, quebracabezas ou sopas de letras. 

Indicadores 
 

3. Competencia dixital (CD) 
 

Indicadores 
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CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante aplicacións informáticas. 

CD3. Realiza algunhas transformacións  nos textos compostos en soporte  dixital.   

CD4. Organiza visitas virtuais de zonas de interese dalgún lugar falante do idioma. 

CD5. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe da lingua inglesa. 
 
4. Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Aplica os coñecementos sobre a  lingua para resolver problemas de compresión  de textos orais e escritos.   

AA2. Planifica e ten obxectivos claros. 

AA3. Explica  as súas estratexias para facerse entender e comprender.   
 
5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coa súa propia. 

SC2. Atopa mecanismos para construír diálogos e intercambios comunicativos. 

SC3. Traballa en parellas e grupos aceptando o seu papel neses agrupamientos. 
 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonología), en diferentes contextos 
de comunicación, como instrumento de autocorrección das producións propias e para comprender mellor as alleas. 

SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 
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SIEE3. Planifica e revisa os seus textos antes de entregalos. 

SIEE4. Segue instrucións para realizar  autónomamente tarefas de aprendizaxe.  
 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Identifica algúns elementos culturais propios dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira.  

CEC2. Demostra valores de iniciativa, creatividade e imaxinación. 

CEC3. Aprecia, goza e participa nas actividades utilizando a lingua estranxeira. 

CEC4. Compón textos en soporte papel ou dixital tomando como modelos textos  lidos e comentados na aula. 
 
 Rúbrica de avaliación de contenidos. 

A continuación incluímos unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque 
lingüístico: 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB1.1. Non comprende fórmulas básicas de 
relación social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar banvidas, desculpas e agradecementos, e 
identifica a relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o propósito comunicativo. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica 
a relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

PLEB1.1. Comprende sen dificultade fórmulas 
básicas de relación social para iniciar e terminar o 
discurso e expresar banvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas interlocutoras e o 
propósito comunicativo. 

PLEB1.1. Comprende sempre adecuadamente 
fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas 
e agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas interlocutoras e o 
propósito comunicativo. 

PLEB1.2. Non 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 

PLEB1.2. 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 

PLEB1.2. Comprende sen dificultade 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 

PLEB1.2. Comprende sempre adecuadamente 
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 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

e habituais na súa idade e no seu contexto escolar. e habituais na súa idade e no seu contexto escolar. e habituais na súa idade e no seu contexto escolar. ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e 
no seu contexto escolar. 

PLEB1.3. Non comprende o esencial en situación 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. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

PLEB1.3. Comprende sen dificultade o esencial en 
situación 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. 

PLEB1.3. Comprende sempre adecuadamente o 
esencial en situación 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. 

PLEB1.4. Non distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

PLEB1.4. Distingue sen dificultade, co apoio da 
imaxe, as ideas principais e información relevante 
en presentacións sobre temas educativos que estea 
a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu 
interese inmediato (por exemplo, sobre un tema 
curricular ou unha profesión). 

PLEB1.4. Distingue sempre adecuadamente, co 
apoio da imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre temas educativos 
que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou 
de seu interese inmediato (por exemplo, sobre un 
tema curricular ou unha profesión). 

PLEB1.5. Non 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. 

PLEB1.5. 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.  

PLEB1.5. 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 acultaderticulfiada sen dicon claridade 
e cunha velocidade media, pero con pausas.   

PLEB1.5. Identifica sempre adecuadamente 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. 

PLEB1.6. Non 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. 

PLEB1.6. 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. 

PLEB1.6. Comprende sen dificultade, 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. 

PLEB1.6. Comprende sempre adecuadamente, 
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. 

PLEB1.7. Non 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.  
 

PLEB1.7. 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.  
 

PLEB1.7. Identifica sen dificultade 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.  
 

PLEB1.7. Identifica sempre adecuadamente 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.  
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Bloque 2.Produción de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB2.1. Non interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

PLEB2.1. Interactúa sen dificultade  nas actividades 
de aula a mayoría 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. 

PLEB2.1. Interactúa sempre adecuadamente  nas 
actividades de aula a mayoría 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. 

PLEB2.2. Non 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. 

PLEB2.2. 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. 

PLEB2.2.  Amosa sen dificultade 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.  

PLEB2.2 Amosa sempre adecuadamente 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. 

PLEB2.3. Non 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 con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

PLEB2.3. 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 con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 
 

PLEB2.3. Fai sen dificultade 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 con seus estudos ou a 
súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

PLEB2.3 Fai sempre adecuadamente 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 
con seus estudos ou a súa ocupación, e responde a 
preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas. 

PLEB2.4. Non se desenvólve 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. 

PLEB2.4. 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. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente sen 
dificultade 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. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente sempre 
adecuadamente 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. 

PLEB2.5. Non 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 opinión 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 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

PLEB2.5. Participa sen dificultade 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 opinión 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 

PLEB2.5. Participa sempre adecuadamente 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 opinión 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 

PLEB2.6. Noncolabora coas demais persoas na 
interacción, verificando a comprensión propia e a 
das demais persoas mediante estratexias de  
compensación lingüísticas e non verbais, e 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na 
interacción, verificando a comprensión propia e a 
das demais persoas mediante estratexias de  
compensación lingüísticas e non verbais, e 

PLEB2.6. Colabora sen dificultade coas demais 
persoas na interacción, verificando a comprensión 
propia e a das demais persoas mediante estratexias 
de  compensación lingüísticas e non verbais, e 

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

cooperando activamente na realización das tarefas 
de comunicación, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

cooperando activamente na realización das tarefas 
de comunicación, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

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. 

PLEB2.7. Non 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. 
 

PLEB2.7. 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. 
 

PLEB2.7. Toma parte sen dificultade 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. 
 

PLEB2.7. Toma parte sempre adecuadamente 
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. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB3.1. Non 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). 

PLEB3.1. 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). 

PLEB3.1. Segue sen dificultade, 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). 

PLEB3.1. Segue sempre adecuadamente, 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). 

PLEB3.2. Non 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. 

PLEB3.2. 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. 

PLEB3.2. Entende sen dificultade 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. 

PLEB3.2. Entende sempre adecuadamente 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. 

PLEB3.3. Non 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 

PLEB3.3. 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, 

PLEB3.3. Entende sen dificultade 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 

PLEB3.3. Entende sempre adecuadamente 
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 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler 
as seccións difíciles. 

informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

programa informático, unha cidade, un deporte ou 
o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

PLEB3.4. Non 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. 

PLEB3.4. 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. 

PLEB3.4. Comprende sen dificultade  
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.dicionarios, catálogos, etc.  

PLEB3.4. Comprende sempre adecuadamente 
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. 

PLEB3.5. Non entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

PLEB3.5. Entende sen dificultade información 
básica  de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal, educativo ou ocupacional (por exemple, 
sobre un curso de idiomas ou unha compra por 
internet). 

PLEB3.5. Entende sempre adecuadamente 
información básica  de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no 
contexto persoal, educativo ou ocupacional (por 
exemple, sobre un curso de idiomas ou unha 
compra por internet). 

PLEB3.6. Non comprende con fluidez textos de 
historias de ficción adaptados para o seu nivel 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

PLEB3.6. Comprende sen dificultade con fluidez 
textos de historias de ficción adaptados para o seu 
nivel 

PLEB3.6. Comprende sempre adecuadamente con 
fluidez textos de historias de ficción adaptados para 
o seu nivel 

Bloque 4.Produción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB4.1. Non 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. 

PLEB4.1. 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. 

PLEB4.1. Utiliza sen dificultade 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. 

PLEB4.1. Utiliza sempre adecuadamente 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. 

PLEB4.2. Non 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. 

PLEB4.2. 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. 

PLEB4.2. Escribe sen dificultade 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.  

PLEB4.2. Escribe sempre adecuadamente 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. 

PLEB4.3. Non completa un cuestionario sinxelo con PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con PLEB4.3. Completa sen dificultade un cuestionario PLEB4.3. Completa sempre adecuadamente un 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

información persoal e relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións. 

información persoal e relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións. 

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

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

PLEB4.4. Non 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 facilmente comprensibles 
para a súa idade, respectando as convencións e as 
normas de cortesía, tamén cando se utilizan as 
redes sociais.  

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

PLEB4.4. Escribe sen dificultade 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 facilmente 
comprensibles para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, tamén cando 
se utilizan as redes sociais..  

PLEB4.4. Escribe sempre adecuadamente 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 
facilmente comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as normas de 
cortesía, tamén cando se utilizan as redes sociais. 

PLEB4.5. Nonescribe 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 moisinxelos 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.  

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  

PLEB4.5. Escribe sen dificultadecorrespondencia 
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 cidade 
(por exemplo, descrición en términos moisinxelos 
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.  

PLEB4.5. Escribe sempre adecuadamente 
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 cidade (por exemplo, descrición en términos 
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.  

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

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

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

PLEB4.6. Fai sempre adecuadamente 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 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLB5.1. Non 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 

PLB5.1. 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 

PLB5.1 Utiliza sen dificultade 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 

PLB5.1. Utiliza sempre adecuadamente 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, 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

producindo comprensiblemente patróns básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

PLB5.2. Non escribe cun dominio ortográfico 
suficiente  para facer comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 

PLB5.2. Escribe sen dificultade cun dominio 
ortográfico suficiente  para facer comprensible os 
textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

PLB5.2. Escribe sempre adecuadamente cun 
dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi 
básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

PLB5.3. Non 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.). 

PLB5.3. 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.). 

PLB5.3. Utiliza sen dificultade 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.). 

PLB5.3. Utiliza sempre adecuadamente 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.).etc.).  

PLB5.4. Na propia lingua, non 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. 

PLB5.4. 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. 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica sen dificultade 
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. 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica sempre 
adecuadamente 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. 

PLB5.5. Nas actividades de aula non  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. 

PLB5.5. 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. 

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza sen 
dificultade,  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. 

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza sempre 
adecuadamente,  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. 

PLB5.6. Non 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

PLB5.6. Comunica sen dificultade  e 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

PLB5.6. Comunica sempre adecuadamente e 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, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
paratextuais). 

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

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

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

PLB5.7. Recoñece e utiliza sempre adecuadamente 
un vocabulario oral e escrito básico e suficiente 
para comprender e elaborar textos sinxelos propios 
do seu nivel educativo.  
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB5.8. Non 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.  

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

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

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

 
 
 
 
ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e claramente, e 
seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida 
volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 
presentacións sobre temas educativos que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu 
interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

escoitalas de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

B1.5. 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 mio previsibles da vida cotiá ou 
moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, horarios e 
prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB1.7. 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 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas actividades de aula e en PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por CL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos, 
establecendo contacto soial en función da situación de comunicación, reformulando e 
rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo. 

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

CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, 
aínda que se interrompa o discurso para procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

PLEB2.5. 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 opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e breves, 
relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en relación con ámbitos e 
temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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. 
 

 

 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos 
cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e 
que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con 
outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel. CL 
CD 
AA 
CEC 

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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  

PLEB4.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

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;habituais na redacción de textos en soporte electrónico. 

 CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal relativa a 
actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, instrucións e 
indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na que se dea 
información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións.  

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, 
e na participación en simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose comprender, 

CL 
AA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

 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. 

CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas ortográficas 
básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que 
coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver una 
competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una 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 
mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  



 

161 

 Avaliación dos procesos de ensino e a práctica docente 

Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino ea súa propia práctica docente, para o que incluímos a 
continuación unha plantilla cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

(O departamento incluirá o modificará os elementos a avaliar segundo proceda) 
 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó contexto da 
aula. 

Adecúase completamente ó contexto 
da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de mellora 
tralos resultados académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas de mellora 
a adoptar tralos resultados 
académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados académicos 
obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de atención á 
diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de atención á 
diversidade adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 
transversais na materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de 
recuperación para o alumnado. 

Iniciouse o programa de recuperación 
para o alumnado que o necesiten. 

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para o alumnado 
que o necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os obxectivos da 
materia establecidos. 

Alcanzáronse parte dos obxectivos da 
materia establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a maioría das 
competencias clave relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse parte das 
competencias clave relacionadas coa 
materia. 

Logrouse o desenvolvemento das 
Competencias clave relacionadas 
con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi satisfactoria. A práctica docente foi parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica docente foi satisfactoria.  

Programas de mellora para a práctica 
docente. 

Non se deseñaron programas de mellora 
para a práctica docente. 

Identificáronse os puntos para 
deseñar un programa de mellora para 
a práctica docente. 

Deseñáronse programas de mellora 
para a práctica docente. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Materiais e recursos didácticos Os materiais e recursos didácticos non 
foron os adecuados. 

Os materiais e recursos didácticos 
foron parcialmente adecuados. 

Os materiais e recursos didácticos 
foron completamente adecuados. 

 

Disribución de espazos e tempos A distribución dos espazos e tempos non 
foi adecuada ós métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos espazos e tempos 
foi parcialmente adecuada ós 
métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados. 

A distribución dos espazos e os 
tempos foi adecuada ós métodos 
didácticos e pedagóxicos utilizados. 

 

Métodos didácticos e pedagóxicos Os métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados non contribuíron á mellora do 
clima da aula e do centro. 

Os métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados contribuíron parcialmente á 
mellora do clima na aula e do centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados contribuíron 
á mellora do clima da aula. 

 

Resutlados da avaliación Os resultados da avaliación nesta materia 
non foron satisfactorios. 

Os resultados da avaliación nesta 
materia foron moderados. 

Os resultados da avaliación nesta 
materia foron satisfactorios. 
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PROGRAMACIÓN E SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES. 
 

 Starter Unit 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

identificación  do tipo de información contida 
nas audicións sobre un quiz, unha entrada nun 
blog e un texto sobre horarios; inferenza na 
comprensión das indicacións do profesor e das 
instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder preguntas sobre 
información persoal e relativas aos textos. 
Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de textos orais PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos CL 
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ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e con claridade, que 
conteñan narracións e/ou descricións moi sinxelas, que traten sobre asuntos 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

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. 

AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

presentación persoal seguindo o modelo; 
observación dun debuxo e enumeración dos 
obxectos que o suxeito ten ou lle falltan; 
lectura de expresións con linguaxe corporal. 

 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas actividades de PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben CL 
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aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, establecendo contacto soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

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

CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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, 
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falando amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

revisón de coñecementos previos. Comprensión 
de textos sinxelos en diferentes contextos de 
comunicación: unha descrición dunha familia. 

 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 

CL 
CD 
AA 
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básicas propias deste tipo de texto.  
 

educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análixe dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
utilizadas. 

 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións sinxelas, 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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aceptación e ofrecemento de suxestións, como 
cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou 
uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo.  
 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na 
que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación:audición e repetición do 
phonetic alphabet. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: reprodución e vocabulario 
da unidade. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:un texto sobre horarios; 
intercambio comunicativo sobre as 
imaxes; aplicación da linguaxe funcional 
en intercambios sobre información 
persoal; dous perfiles profesionais. 

 Funcións comunicativas:descrición e 
expresión da linguaxe de aula; dunha 
familia, presentación persoal; das 
preferencias. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a:a aula e as materias: 
bin, book, calculator, chair, desk, door, 
laptop, notebook, poster, school bag, 
whiteboard, window, Geography, 
History, Maths, PE, Science. Países e 
nacionalidades: American, Argentinian, 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Australian, Brazilian, Chinese, English, 
French, German, Russian, Greek, Irish, 
Japanese, Kenyan, Pakistani, the USA, 
the UK, Spain, Colombia, India, Italy 

 Estruturas sintáctico-
discursivas:descrición persoal. Subject 
pronouns, possessive adjectives, 
prepositions of place, have got, 
imperative. 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una 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 mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Unit 1 - What’s new? 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

mobilización de información previa por medio 
de conversacións. Identificación  do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia 
na comprensión das indicacións do profesor e 
das instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder preguntas sobre 
información persoal. Descricións de fotos e 
imaxes. Recoñecemento de expresións 
habituais na aula. Narración de acontecementos 
pasados. 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

mobilización de coñecementos previos por 
medio de intercambios comunicativos; 
observación dunha imaxe e descrición desta; 
lectura de expresións con linguaxe funcional.  
 
 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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 soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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interese ou relacionados con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido destas. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

Revisión de coñecementos previos. 
Comprensión de textos sinxelos en diferentes 
contextos de comunicación. Comprensión dos 
enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar 
esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
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CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análixe dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
utilizadas. 

 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos CL 
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que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: comprensión da fonética 
nas palabras con /æ/ y /eɪ/. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: correcta pronunciación nas 
palabras con /æ/ y /eɪ/. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: Coñecer un texto sobre 
eventos pasados e outro sobre materias 
inusuais en India e Escocia.Responder 
preguntas.  

 Funcións comunicativas:  Descrición de 
imaxes. Narración de acontecementos 
pasados. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a:  Verbs: answer, 
arrive, ask, begin, cry, drop, find, finish, 
forget, give, hear, laugh, leave, lose, pick 
up, remember, see, shout, sit, stand, take, 
whisper. Adjetives: Feelings:  angry, 
bored, calm, energetic, excited, lonely, 
nervous, positive, relaxed, scared, 
surprised, tired. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Expresión do tempo: Past Simple 
:verbos regulares e irregulares; (There) 
was/ were. 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas 
como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

PLB5.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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Expresión do aspecto habitual: Used to doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

lingüísticas de comprensión e produción. 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Unit 2 - Lost and found 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

mobilización de información previa por medio 
de conversacións. Identificación  do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia 
na comprensión das indicacións do profesor e 
das instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder preguntas sobre 
información persoal. Descricións fotos e 
imaxes. Descrición de obxectos. 
Recoñecemento de expresións habituais na 
aula. Narración de acontecementos simultáneos 
no pasado. Expresión de agradecemento. 

 
 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

mobilización de coñecementos previos por 
medio de intercambios comunicativos; 
observación dunha imaxe e descrición desta; 
lectura de expresións con linguaxe funcional.  
 
 

 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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 soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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interese ou relacionados con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido destas. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

Revisión de coñecementos previos. 
Comprensión de textos sinxelos en diferentes 
contextos de comunicación. Comprensión dos 
enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar 
esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
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CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análixe dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
analizadas. 

 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos CL 
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que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: uso correcto de los 
apóstrofes. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: comprensión do uso de 
apóstrofes. Identificación de palabras co 
son /ə/. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

Coñecer un texto sobre descubrimentos 
inusuais e outro sobre o afundimento do 
Titanic.Responder preguntas. 

  Funcións comunicativas: Descrición de 
obxectos. Narración de acontecementos 
simultáneos pasados. Petición e 
ofrecemento de información. Expresión 
de agradecemento. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Materials: cardboard, 
ceramic, cotton, glass, leather, metal, 
paper, plastic, rubber, silver or gold, 
wood, wool. Containers:  bottle, bowl, 
box, can, carton, case, cup, envelope, 
glass, jar, packet, tin. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Expresión do tempo: Past Continuous  

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas 
como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

PLB5.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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Expresión do aspecto durativo: Past 
Simple/Continuous. 

doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

lingüísticas de comprensión e produción. 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Unit 3 - People and planet 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

mobilización de información previa por medio 
de conversacións. Identificación  do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia 
na comprensión das indicacións do profesor e 
das instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder preguntas sobre 
información persoal e relativas aos textos. 
Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula. Formulación de predicións 
futuras. 

 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

mobilización de coñecementos previos por 
medio de intercambios comunicativos; 
observación dunha imaxe e descrición desta; 
lectura de expresións con linguaxe funcional.  
 
 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B2.3. 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 soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. 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 con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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 
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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. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

Revisión de coñecementos previos. 
Comprensión de textos sinxelos en diferentes 
contextos de comunicación. Comprensión dos 
enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar 
esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análixe dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
analizadas. 

 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en 
termos moisinxelos 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.  
 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na 
que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: comprensión do uso de 
conxuncións. Identificación de palabras 
cos sons /ɲ/, /y/, /ɲk/. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: uso correcto das regras das 
conxuncións. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: Escribir predicións 
futuras co condicional. Escribir 
recomendacións para tentar solucionar un 
problema ambiental. 

 Funcións comunicativas: Resolución 
dos exercicios no caderno seguindo as 
pautas.  Petición e ofrecemento de 
información, opinións e puntos de vista. 
Formulación de predicións. Formulación 
de recomendacións. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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común relativo a: Body:  ankle, back, 
brain, chest, finger, heart, knee, muscle, 
neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. 
Environment:  decrease, eco-friendly, 
environment, fossil, fuels, global 
warming, greenhouse gas, grow, 
increase, organic, pollution, produce, run 
out. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Expresión do tempo: Will/ Won´t,  
Expresión de condición: If/ Unless (First 
conditional) 

caso, do resto do alumnado, e evitando estereotipos 
e valoracións etnocéntricas.  
 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una 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 mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Unit 4 - Making it happen 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

mobilización de información previa por medio 
de conversacións. Identificación  do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia 
na comprensión das indicacións do profesor e 
das instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder preguntas sobre 
información persoal. Descricións fotos e 
imaxes. Descrición de obxectos. 
Recoñecemento de expresións habituais na aula 
e nunha tenda de roupa. Narración de 
acontecementos futuros e predicións futuras. 

 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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 

CL 
AA 
CEC 



 

192 

produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

mobilización de coñecementos previos por 
medio de intercambios comunicativos; 
observación dunha imaxe e descrición desta; 
lectura de expresións con linguaxe funcional.  
 
 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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 soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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interese ou relacionados con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido destas. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

Revisión de coñecementos previos. 
Comprensión de textos sinxelos en diferentes 
contextos de comunicación. Comprensión dos 
enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar 
esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
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CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análise dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
analizadas. 
 
 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos CL 
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que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: correcta pronuncia do 
acento nos adxectivos e palabras. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: comprensión do acento nos 
adxectivos. Uso correcto das expresións 
de causa e cantidade. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: Escribir predicións 
futuras. Escribir unha carta de invitación. 

 Funcións comunicativas: Resolución 
dos exercicios no caderno seguindo as 
pautas.  Petición e ofrecemento de 
información. Descrición de obxectos. 
Formulación dunha carta formal de 
invitación. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Money:  buy, cash, 
coins, donate, earn, notes, pay for, pocket 
money, prize money, save, sell, spend, 
win Verbs and prepositions of 
movement:   climb (up), crawl (under), 
dive (into), fall (off), hop (onto), jump 
(over), run (around), slide (down), caseta 
(on), swim (through), walk (along). 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Expresión do tempo Futuro: be going 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas 
como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

PLB5.5. 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 

CL 
AA 
CEC 



 

197 

to/ will para predicciones: present 
continuous para eventos futuros. 
Expresión de conxunción: and 
Expresión de oposición: but 
Expresión de causa: because (of)/ due to 
Expresión da cantidade: fracciones 
Expresión de movemento: verbos y 
preposicións de movemento. 

doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

lingüísticas de comprensión e produción. 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Unit 5 - Young and old 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

mobilización de información previa por medio 
de conversas. Identificación do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia 
na comprensión das indicacións do profesor e 
das instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder ás preguntas sobre 
información persoal. Descricións de fotos e 
imaxes. Descrición e comparación de persoas e 
actividades. Recoñecemento de expresións 
habituais na aula. Preguntar opinións, expresar 
opinións, facer comparacións, coincidir e 
discrepar nun asunto. 

 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

mobilización de coñecementos previos por 
medio de intercambios comunicativos; 
observación e descrición posterior dunha 
imaxe; lectura de expresións con linguaxe 
funcional.  
 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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 soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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interese ou relacionados con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido destas. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

Revisión de coñecementos previos. 
Comprensión de textos sinxelos en diferentes 
contextos de comunicación. Comprensión dos 
enunciados e dos recadros, aprender e utilizar 
esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
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CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análise dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
utilizadas. 
 
 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos CL 
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que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: comprensión do recadro 
Say it!. Correcta pronuncia de palabras 
cuxa pronuncia está enlazada. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: utilización correcta da 
puntuación. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: Escribir un texto sobre 
un suceso persoal pasado. Escribir un 
pequeno diario. 

 Funcións comunicativas: Preguntar e 
responder ás preguntas sobre información 
persoal. Descricións de fotos e imaxes. 
Descrición e comparación de persoas e 
actividades. Recoñecemento de 
expresións habituais na aula. Preguntar 
opinións, expresar opinións, facer 
comparacións, coincidir e discrepar nun 
asunto. Narrar un acontecemento en 
presente e pasado. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Life stages:  baby, buy 
a house, child, elderly, get a job, get 
married, go to university, have a 
boyfriend / girlfriend, have children, 
learn to drive, leave home, middle-aged, 
move house, retire, teenager, toddler, 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas 
como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

PLB5.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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young adult Lifestyle (verbs):   cook a 
healthy meal, do well at, feel worried, go 
on a school trip, have a lie-in, have a 
sleepover with friends, help someone, 
invite your friends over, make new 
friends, share a room (with), spend 
money on, spend time (with), study hard, 
sunbathe, take up a new sport, text your 
friends. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Expresión da modalidade: can/ can´t; 
could/ couldn´t. 
Expresión da negación: Prefixos 
negativos nos adxectivos. 
Expresión de permiso: be allowed to 
Expresando comparación: Adverbios 
comparativos e superlativos; adverbios 
de grao. 

 

doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

lingüísticas de comprensión e produción. 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Unit 6 - Work and play 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

mobilización de información previa por medio 
de conversas. Identificación do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia 
na comprensión das indicacións do profesor e 
das instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder ás preguntas sobre 
información persoal. Descricións de fotos e 
imaxes. Recoñecemento de expresións 
habituais na aula. Narración de experiencias. 
Petición e ofrecemento de información. 
Adecuación da comunicación ó contexto. 
 
 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

mobilización de coñecementos previos por 
medio de intercambios comunicativos; 
observación e descrición posterior dunha 
imaxe; lectura de expresións con linguaxe 
funcional.  
 
 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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 soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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interese ou relacionados con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido destas. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

Revisión de coñecementos previos. 
Comprensión de textos sinxelos en diferentes 
contextos de comunicación. Comprensión dos 
enunciados e dos recadros, aprender e utilizar 
esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
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CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análixe dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
utilizadas. 

 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos CL 



 

210 

que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: comprensión da fonética 
nas palabras con /ʌ/. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: formación e correcto uso 
dos adverbios de modo. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: Conversas cos 
compañeiros seguindo as convencións 
sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal. Escribir experiencias 
a través dunha postal. Completar unha 
infografía sobre un tema de interese. 

 Funcións comunicativas: Petición e 
proposta de información, opinións e 
puntos de vista. Formulación de 
hipóteses. Narración de experiencias. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Jobs:  astronomer, 
events organizer, fashion buyer, film 
producer, firefighter, florist, journalist, 
pilot, radio DJ, sales assistant, veterinary 
nurse, yoga instructor Holiday:   be ill, 
book a hotel /hostel /B and B, buy 
souvenirs, explore a new place, forget 
your passport, get sunburned, go abroad, 
have an accident, hire a car, lose your 
suitcase, meet new people, miss a flight, 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas 
como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

PLB5.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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send a postcard. 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Expresión do tempo: Present perfect; 
Ever/never 
Expresión da existencia: There has/have 
been 
Expresión de comparación: superlatives 
Expresión do modo: Adverbios de modo 

doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

lingüísticas de comprensión e produción. 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Unit 7 - The great outdoors 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

mobilización de información previa por medio 
de conversas. Identificación do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia 
na comprensión das indicacións do profesor e 
das instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder ás preguntas sobre 
información persoal. Descricións de fotos e 
imaxes. Recoñecemento de expresións 
habituais na aula. Petición e ofrecemento de 
puntos de vista, consellos, advertencias e 
avisos. 

 
 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

mobilización de coñecementos previos por 
medio de intercambios comunicativos; 
observación e descrición posterior dunha 
imaxe; lectura de expresións con linguaxe 
funcional.  
 
 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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 soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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interese ou relacionados con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido destas. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

Avaliación de coñecemento previo. 
Comprensión de textos sinxelos en diferentes 
contextos de comunicación. Comprensión dos 
enunciados e dos recadros, aprender e utilizar 
esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 



 

216 

CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análixe dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
utilizadas. 

 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos CL 
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que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: pronunciar correctamente 
as palabras con  / b / e / v /. Entoación 
preguntas correctas. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: uso correcto de expresións. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: Escribir sobre un 
símbolo nacional. Escribir un post dando 
consellos nun foro. Coñecer un texto 
sobre animais salvaxes, a lenda do kiwi 
en Nova Zelandia e outro sobre 
recomendacións nun post. Responder 
preguntas 

 Funcións comunicativas: Petición e 
ofrecemento de información. Descrición 
de obxectos, lugares ou persoas. 
Formulación de consellos, ordes e 
instrucións. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Verbs:  attack, bite, 
chase, defend, fight back, hit, kick, push, 
run away, stand still, sting, throw 
Adjetives: Feelings and qualities:  
afraid, brave, clever, embarrassed, 
friendly, helpful, impatient, mean, patient, 
polite, rude, serious, shy, worried. 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas 
como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

PLB5.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Expresión da modalidade: should/ 
must/ have (got) to + infinitive 
Expresión da existencia: Pronome 
relativo who. 

doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

lingüísticas de comprensión e produción. 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Unit 8 - Home comforts 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

mobilización de información previa por medio 
de conversas. Identificación do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia 
na comprensión das indicacións do profesor e 
das instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder ás preguntas sobre 
información persoal. Descricións de fotos e 
imaxes. Recoñecemento de expresións 
habituais na aula. Expresión de concesións, 
compromisos e solicitudes formais. 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

mobilización de coñecementos previos por 
medio de intercambios comunicativos; 
observación e descrición posterior dunha 
imaxe; lectura de expresións con linguaxe 
funcional.  
 
 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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 soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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interese ou relacionados con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido destas. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

revisón de coñecementos previos. Comprensión 
de textos sinxelos en diferentes contextos de 
comunicación: Comprensión dos enunciados e 
dos recadros, aprender e utilizar esa 
información. 

 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
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CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análixe dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
utilizadas. 

 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos CL 
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que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: correcta pronuncia das 
palabras con /ɑ:/ e /æ/. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: comprensión das regras de 
puntuación. Identificación de palabras cos 
sons /ɑ:/ e /æ/. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: Escribir un texto sobre 
un suceso persoal pasado. Escribir un 
pequeno diario. Conversas cos 
compañeiros seguindo as convencións 
sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal.  

 Funcións comunicativas: Resolución 
dos exercicios no caderno seguindo as 
pautas.  Petición e proposta de 
información, opinións e puntos de vista. 
Formulación de compromisos, concesións 
e solicitudes. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Everyday items: air 
conditioning, central heating, deodorant, 
duvet, fridge, hair dryer, microwave, 
mirror, moisturizer, phone charger, 
shampoo and conditioner, shower gel, 
tissues, washing machine. TV 
programmes: chat show, cookery 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas 
como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

PLB5.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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programme, crime series, makeover 
show, news programme, quiz show, 
reality TV show, sitcom, soap opera, 
sports programme, travel show, weather 
forecast, wildlife show. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Pronomes indefinidos. 
Expresión da cantidade: cuantificadores 

doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

lingüísticas de comprensión e produción. 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Unit 9 - Bright ideas 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

mobilización de información previa por medio 
de conversas. Identificación do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia 
na comprensión das indicacións do profesor e 
das instrucións para levar a cabo as tarefas. 

Participar en interaccións comunicativas: 
Preguntar e responder ás preguntas sobre 
información persoal. Descricións de fotos e 
imaxes. Recoñecemento de expresións 
habituais na aula. Facer suxestións, desexos e 
suposicións. 

 

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

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario 
propio do nivel. 
 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular 
ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, 
horarios e prezos), trasnsmitidas 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

mobilización de coñecementos previos por 
medio de intercambios comunicativos; 
observación e descrición posterior dunha 
imaxe; lectura de expresións con linguaxe 
funcional.  
 
 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 acción 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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 soial en función da situación de 
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 



 

228 

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

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. 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 
opinión 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas simples e 
breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., en 
relación con ámbitos e temas inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. 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. 

 

PLEB2.7. 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. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: 

Revisión de coñecementos previos. 
Comprensión de textos sinxelos en diferentes 
contextos de comunicación. Comprensión dos 
enunciados e dos recadros, aprender e utilizar 
esa información. 
 
 
 

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

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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. 

PLEB3.2. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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 de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou 
relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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 relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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.  
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
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CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:  

estudo e análixe dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
utilizadas. 

 

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

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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;habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLEB4.2. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 
inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos CL 
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que se dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

CD 
AA 
CEC 

  B4.7. 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 comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: pronunciación correcta en 
preguntas. Comprensión e recoñecemento 
da entoación nas preguntas. 

 Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: formación e uso adecuado 
das cuestións de etiqueta. 

 Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: Escribir experiencias a 
través dun artigo periodístico sobre un 
tema de interese. 

 Funcións comunicativas: Resolución 
dos exercicios no caderno seguindo as 
pautas.  Petición e proposta de 
información, opinións e puntos de vista. 
Formulación de hipóteses. Narración de 
experiencias. 

 Léxico oral e escrito básico de uso 
común relativo a: Street objects: bench, 
bike rack, bin, bus stop, fence, lamp post, 
motorway, pedestrian crossing, phone 
box, post box, steps. Kitchen gadgets: 
egg cup, fork, jug, kettle, knife/ knives, 
mug, plate, spoon, timer, tin opener, 
toaster... 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Interrogación: Question tags 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións.  
 

PLB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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. 

PLB5.3. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLB5.4. 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.  
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver una competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas 
como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 

PLB5.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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Expresión da existencia: Pronomes 
reflexivos.. 

doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

lingüísticas de comprensión e produción. 

B5.6. 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. 

PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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DESTREZAS CCBB INTERACCIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS ESCENARIOS 

CE Comprensión 
escrita CL Comunicación 

lingüística PA Profesor – alumno WB Workbook ACC Acceso Laboratorio de idiomas 

CO Comprensión 
oral CMCT Matemática, científica e 

tecnolóxica TI Traballo individual SB Student’s Book IDE Identificación Sala de informática 

EE Expresión 
escrita CD Competencia dixital TG Traballo en grupo TG Teacher’s Guide COMP Comprensión Aula taller 

EO Expresión oral AA Aprender a aprender TP Traballo en 
parellas CD Class audio CDs REP Reproducción Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociais e cívicas   
T&R 

Multi-
ROM 

Tests and resources 
Multi-ROM REF Reflexión Biblioteca 

TD Todas destrezas SIEE Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor   iPack Interactive materials CONX Conexión Salón de actos 

  CEC Conciencia e expresións 
culturais     SINT Síntese Ximnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  
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 Starter Unit 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 

– Escoitar e ler un post dun 
foro sobre a vida en 
Australia. 

 
– Preguntar e responder 

cuestións acerca do post. 
 
– Practicar o uso de 

vocabulario relacionado 
con actividades de lecer, 
lugares, estacións do ano, 
deportes e tempo 
atmosférico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
– Practicar o uso de nombres 

referidos a un grupo de 
persoas. 

 
 

 
READING AND VOCABULARY 
– Conversar de forma oral sobre as 

fotografías que aparecen no libro. 
 
– Escoitar o audio e ler os comentarios do 

exercicio, relacionalos no caderno. 
 

 Did you know? Ler o recadro e 
conversar. 

 
– Ler o exercicio 2 e completar os espazos 

cos pronomes interrogativos. Por 
parellas, responder ás preguntas en 
relación co post. 

 
– Buscar nos textos palabras ou frases que 

estean dentro das categorías que se 
mencionan:  actividades de ocio, 
lugares, estaciónsdo año, deportes e 
tempo atmosférico. 

 
VOCABULARY  
– Ler os exemplos do exercicio e o 

recadro, buscar palabras que se refiran a 
un grupo. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
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– Repasar o uso do present 

simple. 
 
– Practicar preguntas e 

respostas en present 
simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Escribir frases relacionadas 

coas actividades no tempo 
libre e deportes do teu país.  

 
– Ler o comezo das frases e completalas 

no caderno. 
 
GRAMMAR- PRESENT SIMPLE 
– Ver la animación en el iPack. 
 
–  Ler as frases en azul do post, completar 

as regras do exercicio 6 no caderno.  
 
– Escribir de forma correcta as preguntas 

no caderno. Por parellas, preguntar e 
contestar ás cuestións. 

 
– Practicar a gramática co iPack. 
 

 Optional activity: Escribir 
preguntas relacionadas cos temas 
do exercicio 3 e respondelas por 
parellas. 

 
WRITING 
– Ler as cuestiónsdo exercicio 1, escribir 

unha resposta no caderno utilizando 
present simple e os adverbios de 
frecuencia. 
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[2] 

 
 
– Repasar e practicar o 

vocabulario relacionado 
coa roupa. 

 
VOCABULARY AND LISTENING 
– Repasar e presentar o vocabulario da 

roupa mediante un xogo no iPack.  
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– Escoitar unha conversa 

sobre a vestimenta. 
 
– Identificar persoas pola 

descrición da súa roupa. 
 
– Responder preguntas nunha 

conversa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Describir persoas e a roupa 

que levan. 
 
 
– Revisar o uso de presente 

continuo. 
 
– Practica usando o presente 

continuo. 

– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Conversar sobre os artigos de roupa e, 

en pequenos grupos, escribir o maior 
número de palabras en relación coa 
roupa. 

 
– Observar as imaxes do libro, relacionar 

as palabras do recadro coas imaxes, de 
forma individual ou por parellas. 

 
 Optional activity: Observar as 

imaxes do libro, nun tempo límite 
e sen mirar escribir o maior 
número de detalles que se 
memorizaran en relación coa 
roupa. 

 
– Escoitar o audio e segundo as 

descricións nomear aos personaxes da 
imaxe. 

 
– Ler a pregunta e buscar a resposta. 
 
– Ler as preguntas do exercicio, escoitar o 

audio e respondelas no caderno. 
 
SPEAKING 
– Escoller un dos personaxes da imaxe e 

describilo de forma oral para que os 
compañeiros adiviñen de quen se trata. 

 
GRAMMAR- PRESENT CONTINUOUS 
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– Describir o que as persoas 

están facendo nun 
momento determinado. 

– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Ler os exemplos do exercicio, completar 

as regras no caderno. 
 
– Practicar o uso do present continuous no 

iPack. 
 
– Escribir as frases correctamente no 

caderno, en parellas responder ás 
preguntas. 

 
 Optional activity: Escribir tres 

frases en relación coa foto do 
exercicio 7 utilizando o present 
continuous. 

 
– Reescribir o diálogo do exercicio 9 de 

forma correcta. 
 
SPEAKING 
– Escoller unha hora do día, escribir un 

pequeno texto sobre o que se realiza 
nese momento. Ler o texto en voz alta 
para que os compañeiros adiviñen a 
hora. 
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[3] 

 
 
– Practicar o uso de like+ -

ing/noun. 
 
– Preguntar e responder 

cuestións acerca dos gustos 

 
SPEAKING, LISTENING AND 
VOCABULARY 
– Contestar preguntas que realiza o 

profesor/a acerca das actividades que se 
realizan no tempo libre. 
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persoais. 
 
– Escoitar unha conversa na 

que distintas persoas 
suxiren cousas que facer. 

 
– Responder preguntas nunha 

conversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Práctica facer suxestións e 

dar opinións sobre 
actividades. 

– Observar as imaxes e conversar sobre o 
que se observa. Ler o recadro do 
exercicio e por parellas realizar 
preguntas. 

 
– Practica usando como + ing en iPack. 
 
– Escoitar unha conversa entre dúas 

persoas e completar o exercicio. 
 
– Ler o exercicio, completar as frases no 

caderno en relación co audio. 
 

 Optional activity: Escribir dúas 
frases sobre un mesmo. 

 
PRACTICAL ENGLISH 
– Ordenar un diálogo no iPack. 
 
– Ler o recadro de Functional Language e 

por parellas realizar suxestións e dar 
opinións. 

 
 Optional activity: Pensar tres 

actividades para realizar a 
seguinte fin de semana. Por 
parellas, planear un fin de 
semana xuntos. 
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pamento 

 
 

[1] 

 
 

– Aprender vocabulario para 
describir maneiras de 
compartir noticias. 

 
 
 

– Falar sobre a comunicación 
e compartir noticias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender verbos con 

significado oposto. 

 
WARM-UP 
– Conversa oral mediante preguntas 

relacionadas co uso do teléfono móbil. 
Unir as fotos a os medios de compartir 
noticias por parellas. 

 
– Lectura e comprensión do exercicio 2. 

Relacionar as situacións presentadas con 
sucesos persoais. Compartir as respostas 
en voz alta. 

 
 Optional activity: Brainstorm of 

different forms of communication. 
 
– Completar a frase do libro, conversar 

sobre as formas de comunicación que 
gustan ou non gustan. 

 
– Observar o vídeo: The Newseum. 

Contestar ás preguntas 
 
EVERYONE LAUGHTED A LOT! 
 
VOCABULARY AND READING 
– Comprobar que o alumnado comprenden 

os opostos con exemplos sinxelos. 
Copiar os verbos no Notebook e unilos 
co seu oposto. 

 
– Completar por escrito as frases co verbo 
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adecuado. 
 
– Escoitar e ler os Forum postings. 

Escoller o que causara sorpresa e 
xustificalo de forma oral. 

 
    Did you know?: Leer Culture 

Note  (Flash mob)y contestar el 
true/false del iPack. 

 
–  Ler as preguntas do exercicio 4. Reler 

os textos e contestar ás preguntas do 
libro.  

 
    Optional activity: Encontrar a 

información requirida nos textos. 
 
– Poñer atención nas palabras marcadas do 

texto e relacionalas coas frases do 
exercicio 5.  

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
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[2] 

 
 
 
– Aprender as formas dos 

verbos en past simple. 
 
– Practicar a pronuncia das 

terminacións dos verbos en 
pasado. 

 
– Completar frases e textos 

 
GRAMMAR- PAST SIMPLE: REGULAR 
AND IRREGULAR VERBS 
– Observar atáboa e comprender as formas 

en pasado dos verbos. Copiar a táboa no 
caderno e escribir os verbos do exercicio 
1 en pasado. Comprender o uso de did 
nas formas negativa e interrogativa.  

 
– Practicar as formas pasadas co iPack. 
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coas formas en pasado dos 
verbos. 

 
– Preguntar e responder 

preguntas acerca de 
acontecementos sucedidos 
no pasado.  

 
 
 
 
 
 
 
– Practicar o uso das formas 

do pasado simple en verbos 
regulares e irregulares. 

 
– Falar sobre acontecementos 

pasados. 

– Completar as frases no caderno, 
utilizando a forma correcta dos verbos 
no pasado. 

 
– Por parellas, completar a táboa de 

pronuncia. Escoitar e comprobar os 
erros. Escoitar e repetir en voz alta. 

 
 Optional activity: Encontrar 

verbos regulares nos textos das 
páxinas anteriores. 

 
– Ler os diálogos e escribir a forma 

correcta dos verbos. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Ler e comprender as expresións 

temporais do recadro. Escribir frases 
sobre cousas que fixeron ou non fixeron 
usando as expresións. Por grupos facer 
preguntas e respostas. 
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[3] 

 
 
 
– Escoitar un programa de 

radio sobre noticias 
divertidas. 

 
– Escoitar con coidado para 

corrixir información 
errónea. 

 
– Aprender adxectivos para 

IT WASN´T REAL- IT WAS A TOY! 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
– Describir de forma oral as imaxes que 

aparecen no libro. En parellas ou 
pequenos grupos elixir unhadas imaxes e 
adiviñar a historia. Compartir a historia 
co resto da clase.  

 
– Presentar e practicar o vocabulario coa 

axuda do iPack. 
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describir sentimentos.  – Ler e comprender os adxectivos do 
recadro. Por parellas decidir que senten 
os personaxes das imaxes, razoar a 
resposta.  

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Relacionar as frases coas imaxes. 

Comprobar as respostasco CD de audio.  
 
– Ler e comprender as frases do exercicio. 

Escoitar e corrixir as frases. 
 
– Ler e comprender as palabras sinaladas 

do exercicio. Unir as frases e comprobar 
co grupo en voz alta.  

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 

 Optional activities: Completar as 
frases que o profesor escribe no 
taboleiro. Por parellas, crear 
unha conversa baseada nas 
imaxes do libro. 
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[4] 

 
 
– Aprender o uso de was, 

were, there was e there 
were. 

 
– Aprender expresións do 

pasado simple. 
 
– Practicar o uso de 

(there)was, were. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Preguntar e contestar 

cuestións usando was e 
were. 

 
GRAMMAR- (THERE) WAS/ WERE 
– Presentación da estrutura coa axuda do 

iPack. 
 
– Ler os exemplos, copiar e completar o 

cadro no caderno, incluíndo exemplos. 
Practicar a pronuncia de was/were.  

 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Ler as frases e completar coa forma 

adecuada do verbo to be. 
 
– Ler e comprender as expresións 

temporais do recadro. Completar a liña 
do tempo no caderno.  

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Ler o inicio de sentenzas, e completa. 
 
– Ler e comprender o texto (car wash), 

escribir a opción correcta no caderno. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Completar as preguntas coa forma 

correcta do verbo to be. Por parellas, 
realizar as preguntas e anotar as 
respostas. Compartir as respostas co 
grupo. 

 
 Optional activity: Escribir e 
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realizar preguntas con was/were. 
 

 
 
 

[5] 

 
 
 
– Ler un texto sobre materias 

pouco usuais impartidas en 
colexios da India e Escocia. 

 
– Ler para captar o sentido 

xeral do texto e a 
información específica. 

 
– Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
– Observar o mapa e conversar acerca da 

India e Escocia. 
 

• Culture note: Scotland and India. 
 
– Ler as materias que aparecen no recadro, 

conversar sobre as que son coñecidas, as 
que quixeran cursar e por que. 

 
– Escoitar, ler o artigo e escoller 
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contexto. 
 
– Aprender e practicar o uso 

de used to. 
 
– Falar sobre como 

acostumaba ser a escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amateriada que se fala. 
 

• Culture note: Laughter yoga. 
 

• Did you know? Ler o recadro e 
conversar sobre se é posible. 

 
– Ler de novo o texto e decidir se as frases 

do exercicio son falsas ou verdadeiras. 
Corrixir as falsas no caderno.  

 
– Lerno iPack un artigo acerca dun novo 

tipo de materia nas escolas do Reino 
Unido. 

 
– Ler e comprender as palabras marcadas 

do texto. Completar as frases do 
exercicio con estas palabras.  

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 

• Optional activity: Probar a 
realizar laughter yoga. 

 
– Buscar as frases en azul do artigo, 

explicar por que conteñen a estrutura 
used to. Ler e copiar no caderno o 
recadro Language point. Lero diálogo e 
completar as frases.  

 
– Práctica mediante o iPack acostumado. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
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– Escribir sobre a vida na 
escola hai tres anos. 

 
– Practicar o uso afeito. 

– Escribir frases utilizando o vocabulario 
do recadro e a forma verbal used to. 

 
• Optional activity: Escribir 

preguntas coa forma used to, en 
pequenos grupos preguntar e 
contestar. Compartir as respostas 
co grupo. 

 
– Observar o vídeo: Film school e 

completar as follas de traballoco iPack. 
 
FOCUS ON... ITC 
– Ler a pregunta e en parellas conversar 

sobre a resposta.  
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[6] 

 
– Escoitar e ler un texto sobre 

o uso de Internet para 
realizar buscas. 

 
– Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
– Aprender sobre os nomes 

dos dominios web. 
 
– Conversar sobre páxinas 

web visitadas recentemente. 

FOCUS ON... ITC 
 
– Conversar sobre o uso de Internet. 
 
– Ler o exercicio. Ler e escoitar o texto e 

responder ó exercicio. Comparar os 
resultados coa parella. 

 
– Ler de novo o texto e buscar as frases 

verdadeiras. 
 
– Ler o exercicio e enlazar os dominios 

web co seu posible uso. 
 
– Escribir unha lista de páxinas web 

visitadas recentemente e comparar a 
información cun compañeiro. 
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• Did you know? Ler a caixa e falar 

sobre iso. 
 

• Optional activity: Buscar 
información en páxinas web. 

 

123 

 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
– Escoitar a persoas 

conversando sobre os seus 
horarios e completar un 
horario. 

 
– Aprender linguaxe 

funcional para falar sobre a 
escola. 

 
– Escoitar e practicar a 

pronunciación dos sons /æ/ 
e /eɪ/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICAL ENGLISH 
 
LISTENING AND VOCABULARY 
– Escoller unha materia favorita, en grupos 

ou parellas escribir o máximo de 
materias posibles. Conversar sobre os 
horarios. 

 
– Contestar as preguntas do exercicio 

nocaderno.  
 
– Completar coa axuda do CD de audio o 

horario de clases que aparece no libro. 
 
– Ler o diálogo e escribir as palabras que 

faltan no caderno. Escoitar de novo o 
audio para comprobar as respostas. 

 
– En grupos conversar sobre o que Sophia 

dixo no audio e decidir de que día se está 
falando. 

 
• Optional activity: Reproducir o 

diálogo do exercicio 3. 
 
– Lere comprender o recadro Functional 
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– Practicar preguntar e 

contestar preguntas acerca 
da escola. 

Language e as frases. Por parellas, 
reemprazar as palabras en azul do 
exercicio 3 polas propias. Practicar e 
representar os diálogos. 

 
– Ditado. 
 
– Practicar a pronunciadas palabras con 

/æ/ e /eɪ/. Escoitar e dividir as palabras 
cun son ou outro.  

 
• Optional activity: Decidir que 

palabras das presentadas polo 
profesor se pronuncian con un 
son e cales co outro. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Ler e escoitar as preguntas. En pares de 

facer e responder preguntas. Compartir o 
aprendido do compañeiro co grupo.  

 
– Practicar a lingua con iPack. 
 
– Observar o vídeo: Kit´s travel (Episode 

1). Responder a preguntas sobre a 
escola. Contestar a un e-mail de mamá.  

 
– Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

• Optional activity: Escribir o 
horario doluns. Por parellas, 
realizar preguntas acerca do 
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ex. 8 pg. 17 
CD 1 track 
11 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
 
iPack 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 

2´ 
 

5´ 
 
 

2´ 
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horario do compañeiro, para 
adiviñar como é. 

 

 
 

[8] 

 
 
 
– Ler un modelo de texto 

sobre un suceso pasado. 
 
– Aprender o uso da 

puntuación de forma 
correcta. 

 
– Escribir sobre un suceso 

pasado. 

WRITING ABOUT AN EVENT 
 
MODEL TEXT 
– Preguntar cuestións acerca da fotografía. 

Ler Exercicio 1. Lero texto do libro e 
escoller a opción correcta. 

 
– Lero texto de novo e contestar ás 

preguntas no caderno. 
 

• Optional activity: Responder a 4 
preguntas propostas polo 
profesor. 

 
LOOK AT LANGUAGE- PUNCTUATION 
– Ler o recadro e buscar exemplos no 

texto. Completar as regras no caderno. 
Conversar sobre as diferenzas na 
puntuación entre o inglés e a lingua 
materna. 

 
– Practicar o uso da puntuación no iPack. 
 
– Reescribir o texto no caderno incluíndo 

as puntuacións. 
 
– Completar un exercicio no iPack 

relacionando sucesos con actividades. 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 

S & R 
 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

AS 
 
 
 
 

R & W 
 

W 
 

R 
 
 
 

R & W 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 1 pg. 18 
 
 
 
ex. 2 pg. 18 
 
 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 18 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 18 
 
iPack 
 
 
 
ex. 5 pg. 18 
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5´ 
 
 
 
 
 
 

10´ 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
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WRITING TASK 
– Ler e comprender o recadro, seguir as 

instrucións que aparecen nel para 
escribir un texto sobre un suceso propio 
pasado. Ler o texto escrito e compartilo 
cos compañeiros. 

 
 

 

 
 
 
 

[9] 

 
 
 
– Revise o que aprenderon na 

unidade. 

REVIEW 
 
READING 
– Observar a fotografía e achegar ideas. 

Lero texto e escribir os verbos e 
adxectivos que faltan nos seus cadernos. 

 
– Escribir correctamente as preguntas do 

portátil. Ler o texto de novo e responder 
as preguntas. 

 
LISTENING 
– Ler o exercicio 3, escoitaro audio e 

completar as frases. 
 
– Observar as imaxes, escoller a que poida 

ser o final da historia. Escoitar o audio e 
comprobar a resposta. Conversar sobre o 
final da historia. 

 
SPEAKING 
– Ler a caixa e exemplo. En pares, 

seguindo o exemplo de facer preguntas e 
rexistrar as respostas. Compartir en voz 

 
CL 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 

L & W 
 

L & S 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 

W 

 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 

PW 
 
 
 
 

IW 
 

 
 
 
ex. 1 pg. 20 
 
 
 
ex. 2 pg. 20 
 
 
ex. 3 pg. 20 
CD 1 track 
12 
ex. 4 pg. 20 
CD 1 track 
13 
 
 
 
ex. 5 pg. 20 
 
 
 
 

 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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10´ 
 
 
 
 

10´ 
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alta as respostas. 
 
WRITING 
– Ler o exemplo e escribir o diario no 

caderno. Ler en voz alta os diarios. 
 

ex. 6 pg. 20 
 
 

[10] 

– Avaliar os coñecementos 
adquiridos na unidade. 

– Realización opcional dun dos tests da 
unidade. 

CL AS IW CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 1 Tests 

50’ 
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 Unit 2 - Lost and found 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 

– Aprender vocabulario 
acerca dos descubrimentos. 

 
– Falar sobre descubrimentos 

pouco usuais no pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender vocabulario 

relativo aos materiais. 
 
– Ler e escoitar un texto 

relacionado con tres 
descubrimentos ocorridos 
por sorte. 

 
– Responder a preguntas 

sobre o texto. 
 

 
WARM-UP 
– Conversa oral mediante preguntas 

relacionadas coas fotografías do libro. 
Unir as fotos coas frases do exercicio 1. 

 
– Lectura e comprensión do exercicio 2. 

Conversar sobre os descubrimentos máis 
recentes dos que se escoitara falar. 

 
 Optional activity: Dicir 

correctamente as datas do 
exercicio 1. 

 
– Observar o vídeo: The ancient wonders 

of China. Contestar ás preguntas 
 
WE WERE WALKING ON THE BEACH 
 
VOCABULARY AND READING 
– Presentar o vocabulario na iPack. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Por parellas,facer o maior número de 

relacións obxecto-material do que está 
composto, nun tempo determinado. 

 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CA 

 
 

S 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 

R 
 

W 
 

S & W 
 
 

R 
 
 

 
 

T-SS 
 
 

T-SS 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

PW 
 
 

IW 
 
 

 
 
ex.1 pg. 21 
 
 
ex. 2 pg. 21 
 
 
 
 
 
 
iPack 
ex. 3 pg. 21 
 
 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
pg. 22 
 
 
ex. 1 pg. 22 
 
 

 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 

2´ 
 

3´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
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– Entender o vocabulario 
novo no contexto. 

– Relacionar as fotografías cos materiais 
do recadro. 

 
– Escoitar e ler o texto: What a find!. 

Escoller o descubrimento que non fose 
realizado por unha persoa. 

 
– Ler as preguntas do exercicio 3. Releia o 

texto e responda ás preguntas do libro.  
 
– Ler no iPack a extensión da lectura. 
 

• Culture note: Treasure. 
 
 

L & R 
 
 

R & W 
 
 

R  

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 

ex. 2 pg. 22 
CD 1 track 
14 
 
ex. 3 pg. 22 
 
 
iPack 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender a forma e o uso 

do past continuous. 
 
– Frases completas e textos 

con formas pasado 
continuo tensa. 

 
– Preguntar e responder 

 
– Buscar as palabras sinaladas do texto e 

completar coas frases do exercicio 4.  
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Ler o recadro False friends, comprendelo 

e dar exemplos. 
 
GRAMMAR- PAST CONTINUOUS 
– Presentación da forma verbal no iPack. 
 
– Comprender o recadro, buscar exemplos 

no texto anterior e escribilo no caderno. 
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Escribir no caderno de forma correcta as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R & W 

 
 

R & W 
 

LC 
 
 
 

R 
 

R & W 
 

W 
 

W 
 

 
IW 

 
 

IW 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 

T-SS 
 

IW 
 

IW 
 

 
ex. 4 pg. 23 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 23 
 
 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 23 
 
iPack 
 
ex. 7 pg. 23 
 

 
5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
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preguntas acerca de 
actividades pasadas. 

 
 
 
 
 
– Practicar o uso das formas 

do pasado continuo. 
 
– Falar sobre accións en 

progreso no pasado. 

frases do exercicio. 
 
– Conversar sobre o tema do texto. Lero 

texto e escribir os verbos en past 
continuous. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escribir que actividade se realiza neses 

intres. Buscar mediante preguntas aos 
compañeiros que compartan a mesma 
actividade nese momento do día. 

 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 
R & W 

 
 
 

S & W 

 
T-SS 
IW 

 
 

GW 

 
ex. 8 pg. 23 
 
 
 
ex. 9 pg. 23 

 
5´ 
 
 
 

10´ 

[3] 

 
 
 
– Aprender vocabulario sobre 

envases. 
 
– Escoitar un podcast 

relacionado con mensaxes 
secretas. 

 
– Responder a preguntas 

respecto do podcast. 
 
– Relacionar adxectivos 

opostos.  

I FOUND IT WHILE I WAS WAITING 
FOR THE BUS 
 
VOCABULARY, READING AND 
LISTENING 
– Presentar e practicar o vocabulario coa 

axuda do iPack. 
 
– Describir de forma oral as imaxes que 

aparecen no libro.   
 
– Ler e comprender o vocabulario na 

caixa. Por parellas, buscar o maior 
número de envases que aparecen nas 
fotografías.  

 
– Ler e comprender as frases do exercicio. 

Escoitar e responder ás preguntas. 
 
– Escoitar o podcast e escribir no caderno 

que estaba facendo cada persoa no 

 
 
 

AA 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 

L & R 
 

S 
 

R & S 
 
 

R & L 
 
 

R & W 
 
 

L & W 
 
 

R & W 
 

 
 
 

IW 
 

T-SS 
 

PW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

 
 
 
iPack 
 
pg. 24 
 
ex. 1 pg. 24 
 
 
ex. 2 pg. 24 
CD 1 track 
15 
 
ex. 3 pg. 24 
CD 1 track 
16 
 
ex. 4 pg. 24 
CD 1 track 
16 

 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

10´ 
 
 

5´ 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
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momento de encontrar a mensaxe.  
 
– Ler e entenda as preguntas do exercicio. 

Escoitar de novo o audio e escribir as 
respostas no caderno. 

 
– Ler e comprender os adxectivos do 

recadro, relacionalos en opostos ou 
similares. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 

 Optional activities: Escribir 
frases cos adxectivos do exercicio 
5. Escribir unha mensaxe a un 
compañeiro e logo lelo en alto. 

 

 
R & W 

 
 

 
IW 

 
 

 
ex. 5 pg. 24 
 
 
iPack 
 
 
 
 

 
5´ 
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[4] 

 
 
– Aprender o uso do past 

simple e o past continuous 
xuntos. 

 
– Completar frases e textos 

usando o past simple e o 
past continuous. 

 
– Practicar o uso destas 

formas verbais para falar 
sobre sucesos pasados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Escribir frases usando o 

past simple e o past 
continuous. 

 
GRAMMAR- PAST CONTINUOUS & PAST 
SIMPLE 
– Presentación da estrutura coa axuda do 

iPack. 
 
– Ler os exemplos, copiar e completar o 

cadro no caderno, incluíndo exemplos.  
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Ler as frases, sinalar cal é a acción que 

se está levando a cabo e cal é aoutra. 
 
– Completar as frases do exercicio no 

caderno, escribindo os verbos no tempo 
verbal adecuado.  

 
– Ler e comprender o texto (Sophia, will 

you marry me?) Faga o formulario 
correcto dos verbos en notebook. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Completar as frases co vocabulario do 

recadro. Por parellas, realizar o maior 
número de frases. Compartir as máis 
graciosas cos compañeiros. 

 
 Optional activity: Facer unha 

historia encadeada usando frases 
que comezan con While I was.... 

 

 
CL 
CM 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

 
 

R 
 

R & W 
 
 

R & W 
 

R  
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 
 

R & W 
 
 
 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 

PW 
 
 
 
 

 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 25 
 
 
iPack 
 
ex.7 pg. 25 
 
 
 
ex. 8 pg. 25 
 
 
ex. 9 pg. 25 
 
 
 
 
ex. 10 pg. 
25 
 
 
 
 

 
 

5´ 
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5´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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[5] 

 
 
 
– Ler un texto sobre o 

naufraxio do Titanic. 
 
– Contestar preguntas sobre o 

texto e buscar información 
específica. 

 
– Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

 
– Aprender e practicar o uso 

do past simple e o past 
continuous para accións 
pasadas acontecidas de 
maneira simultánea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
– Observar o título e conversar sobre a 

historia do Titanic. 
 
– Introducir o tema coa axuda do iPack. 
 
– Ler o exercicio 1, completalo e comparar 

as repostas en parellas. Lero texto e 
comprobar os resultados. 

 
 Culture note: The Titanic. 

 
– Escoitar, ler o artigo e contestar ás 

preguntas no caderno. 
 
– Ler un pequeno texto acerca da 

construción do Titanic no iPack. 
 

• Did you know? Ler o recadro e 
conversar sobre o número de 
mulleres que traballaban no 
Titanic. 

 
– Ler o exercicio e completar os espazos 

coas palabras destacadas do texto.  
 
– Practicar vocabulario coa axuda iPack. 
 
– Ler e entenda a caixa Language point. 

Escribir e completar o recadro no 
caderno.  

 
 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 

R 
 

R & S 
 
 
 
 

AS 
 
 

R 
 
 
 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

R & W 
 
 

L & S 
 
 

W 

 
 
 

T-SS 
 

IW 
 

IW 
PW 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 

 
 
 
pg. 26 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 26 
 
 
 
 
ex. 2 pg. 26 
CD 1 track 
17 
 
iPack 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 27 
 
 
iPack 
 
 
ex. 4 pg. 27 
 
 
iPack 
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– Elixir e rexeitar obxectos 

que levarías nunha 
emerxencia. 

 

 
– Practicar a forma de falar sobre 

situacións simultáneas co iPack. 
 
– Observar a ilustración do libro e escribir 

coas ideas do recadro frases afirmativas 
e negativas.  

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escoller seis obxectos importantes para 

ti e que collerías nunha emerxencia. Por 
parellas, describir os obxectos e anotar 
os máis curiosos para compartilos cos 
compañeiros. 

 
• Optional activity: Por parellas, 

escribir unha “historia de 
superviventes do Titanic”. 

 
– Observar o vídeo: Construíndo as follas 

de cálculo Titanic e completas con 
iPack. 

 
FOCUS ON... MATHS AND PHYSICS 
– Ler a pregunta e en parellas conversar 

sobre a resposta.  
 

 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 

 
 
 
 

W 
 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 
 

S & R 

 
 
 
 

PW 
 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 
 

PW 

ex. 5 pg. 27 
 
 
 
 
ex. 6 pg. 27 
 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
 
pg. 27 
 

 
 
 
 

7´ 
 
 
 
 
 
 
 

3´ 
 
 
 

2´ 

[6] 

 
– Escoitar e ler un texto sobre 

masa, forza e velocidade. 
 
– Responder cuestións en 

relación co texto. 

FOCUS ON... MATHS AND PHYSICS 
 
– Por grupos, conversar sobre a definición 

de masa, forza e velocidade. Conversar 
sobre as definicións. 

 

CM 
IMF 

 
 

S 
 
 

L & R 

 
 

GW 
T-SS 

 
IW 

 
 
CLIL pg. 
124 
 
 

 
 

20´ 
 
 

10´ 
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– Aprender novo vocabulario 

con axuda do contexto. 
 

– Ler o exercicio. Ler e escoitar texto e 
ordenar as frases. 

 
– Observar as palabras destacadas do texto 

e enlazalas coa súa definición no 
caderno. 

 
– Volver ler o texto, decidir se as frases 

son verdadeiras ou falsas e corrixilas no 
caderno. 

 
• Optional activity: Xogar a definir 

unha das palabras marcadas do 
texto mentres os compañeiros 
tentan descubrir de cal se trata. 

 

 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

ex. 1 pg. 
124 
CD 3 track 
12 
 
ex. 2 pg. 
124 
 
 
ex. 3 pg. 
124 
 
 
 

 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 
 

 
 

[7] 

 
 
 
– Escoitar conversas na 

oficina de obxectos 
perdidos. 

 
– Completar un formulario de 

obxecto perdido. 
 
– Aprender linguaxe 

funcional que utilizar na 
oficina de obxectos 
perdidos. 

 
– Escoitar e practicar a 

pronuncia do son /ə/. 

PRACTICAL ENGLISH 
 
LISTENING AND VOCABULARY 
– Facer unha pequena conversa sobre 

obxectos perdidos. Por parellas, nomear 
o máximo número de obxectos que 
aparecen na ilustración. Escribir de 
memoria nun tempo limitado os 
obxectos anteriormente nomeados. 

 
– Relacionar as frases do exercicio con 

cinco obxectos da ilustración. Escoita o 
audio para comprobar as respostas. 

 
– Completar coa axuda do CD de audio o 

formulario de obxectos perdidos que 
aparece na páxina 28. 

 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 6W 
 
 
 

W 
 
 
 

L & W 
 
 

S & W 
 
 

 
 
 

PW 
 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

PW 
 
 

 
 
 
pg. 28 
 
 
 
ex. 1 pg. 29 
CD 1 track 
18 
 
 
ex. 2 pg. 29 
CD 1 track 
19 
 
ex. 3 pg. 29 
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– Practicar preguntar sobre 

un obxecto perdido e 
describilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Practicar preguntar por un 

obxecto perdido na oficina. 

 
– En parellas, realizar a descrición dun dos 

obxectos que aparecen na ilustración. 
 
– Ditado. 
 

 Optional activity: Practicar por 
parellas o diálogo do exercicio 4 
e representalo. 

 
– . Por medio de preguntas, descubrir que 

obxecto da ilustración escolleu o 
profesor. 

 
– Practicar a pronuncia de palabras co son 

/ə/, ler o recadro Say it!, escoitar o audio 
e repetilo. 

 
– Describir por escrito a prenda de vestir 

ou o obxecto favorito, compartir a 
información por parellas. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Organizar un diálogo iPack. 
 
– Ler as frases do recadro Functional 

language. Por parellas, preparar un 
diálogo na oficina de obxectos perdidos.  

 
– Observar o vídeo: Kit´s travel (Episode 

2). Seleccionar a carcasa do teléfono 
perdida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
AIP 
CA 

L & W 
 
 
 
 

S 
 
 
 

L & S 
 
 

L & S 
 
 
 

R  
 
 

S 
 
 

L & S 
 
 

S 

IW 
 
 
 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
PW 

 
 

IW 
 
 

PW 
 
 

IW 
 
 

PW 

 
 
ex. 4 pg. 29 
CD 1 track 
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ex. 5 pg. 29 
 
 
 
ex. 6 pg. 29 
CD 1 track 
21 
 
ex. 7 pg. 29 
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ex. 8 pg. 29 
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– Por parellas, practicar o diálogo co 
iPack. 

 
• Optional activity: Por parellas, 

descubrir os cinco obxectos máis 
perdidos en trens e autobuses de 
NY. 

 

 
[8] 

 
 
 
– Ler un modelo dunha nota 

de agradecemento 
 
– Estudar a estrutura dunha 

nota. 
 
– Aprender o uso correcto 

dos apóstrofos. 
 
– Fai unha nota de 

agradecemento. 

WRITING A THANK-YOU NOTE 
 
MODEL TEXT 
– Preguntar cuestións acerca da fotografía. 

Ler Exercicio 1. Ler o texto das opcións 
de libros e de clasificación. 

 
• Optional activity: Buscar 

palabras positivas no texto. 
 
LOOK AT LANGUAGE- PUNCTUATION 
– Ler o recadro e buscar exemplos no 

texto. Relacionar as regras do exercicio 
con exemplos do texto. 

 
– Volver escribir as frases no caderno 

utilizando os apóstrofos de forma 
axeitada. 

 
– Practicar o uso de apóstrofos en iPack. 
 
WRITING TASK 
– Realizar a actividade de preparación á 

escritura no iPack. 
 

 
CL 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 

S & R 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 

W 
 
 

W 
 
 

R 
 
 

W 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

 
 
 
ex. 1 pg. 30 
 
 
 
 
 
 
ex. 2 pg. 30 
 
 
ex. 3 pg. 30 
 
 
iPack 
 
 
iPack 
 
 
ex. 4 pg. 30 
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– Ler e entenda a caixa, siga as instrucións 
nel para escribir unha nota de 
agradecemento. Ler o texto escrito e 
compartilo cos compañeiros. 

 
– Escribir unha resposta á nota de 

agradecemento seguindo as instrucións 
do iPack. 

 
 

 
R & W 

 
 

 
IW 

 
iPack 

 
10´ 

 
 
 

[9] 

 
 
 
– Revise o que aprenderon na 

unidade. 

REVIEW 
 
READING 
– Observar a fotografía e achegar ideas. 

Lero texto e escribir os verbos e 
adxectivos que faltan nos seus cadernos. 

 
–  Ler o texto de novo e responder as 

preguntas. 
 
LISTENING 
– Exercicio 3 Ler, escoitar o audio e elixir 

a opción correcta. 
 
SPEAKING 
– Observar as imaxes e escribir as 

preguntas no caderno. Por parellas, 
preguntar e responder as cuestións. 

 
 Optional activity: Realizar e 

responder preguntas de memoria, 
relativas á historia do exercicio 4. 

 

 
CL 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

L 
 
 

W & S 
 
 
 
 
 
 

W 
 
 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

PW 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

 
 
 
ex. 1 pg. 32 
 
 
ex. 2 pg. 32 
 
 
 
ex. 3 pg. 32 
CD 1 track 
22 
 
ex. 4 pg. 32 
 
 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 32 
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WRITING 
– Ler o exemplo e continuar a historia no 

caderno utilizando os tempos verbais: 
past simple & past continuous. 

 

  
 

[10] 

– Avaliar os coñecementos 
adquiridos na unidade. 

– Realización opcional dun dos tests da 
unidade. 

CL AS IW CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 2 Tests 

50’ 
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 Unit 3 - People and planet 
 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 
 
 

[1] 

 
 

– Aprende o vocabulario 
relacionado con 
sentimentos. 

 
– Falar sobre predicións no 

futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender vocabulario 

relativo ao corpo humano. 
 
– Ler e escoitar un texto 

sobre futuros humanos. 

 
WARM-UP 
– Observar e conversar sobre as imaxes. 

Previsións refírense as imaxes. 
 

– Ler e comprender os adxectivos do 
recadro. Por parellas, realizar e 
responder preguntas. 

 
 Optional activity: Por parellas, 

escribir predicións de futuro. 
 

– Observar o vídeo: Robot car. Contestar 
ás preguntas 

 
W´LL ALL LIVE LONGER 
 
VOCABULARY AND READING 
– Por parellas, e nun tempo limitado, 

escribir o máximo número de palabras 
relativas ao corpo. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CA 

 

 
 

S & R 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 

S & W 
 
 

R & W 
 

R 
 
 

R & W 
 

 
 

T-SS 
IW 

 
PW 

 
 
 
 
 

IW 
 
 
 
 

PW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

 
 
ex.1 pg. 33 
 
 
ex. 2 pg. 33 
 
 
 
 
 
iPack 
ex. 3 pg. 33 
 
 
 
no 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
 
ex. 1 pg. 34 
 

 
 

5´ 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 

10´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
 

3´ 
 
 

5´ 
 



 

265 

 
– Responder cuestións sobre 

o texto. 
 
– Entender o vocabulario 

novo no contexto. 

– Ler o recadro e escribir as partes do 
corpo que se poidan observar na imaxe. 

 
– Contestar as cuestións por parellas, 

escoitar e ler o artigo e comprobar as 
respostas. 

 
 Did you know? Ler a caixa e falar 

sobre iso. 
 

 

 
S & L 

 
 
 
 
 

 
PW 

 
 
 

 
ex. 2 pg. 34 
CD 1 track 
23 
 
 
 

 
10´ 

 
 
 

 
 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender o uso de will, 

won´t. 
 
– Completar frases e textos 

con will, won´t. 
 
– Preguntar e responder 

cuestións sobre predicións 
de futuro usando will, 
won´t. 

 
 
 
 

 
– Ler e responder as preguntas do 

exercicio. 
 
– Completar un exercicio de tipo true/false 

relativo ao artigo no iPack. 
 
– Organizar os adxectivos do artigo en 

positivos e negativos. 
 
GRAMMAR- WILL/ WON´T 
– Presentación da forma verbal no iPack. 
 
– Complete as frases usando will, won´t, 

segundo información do texto. 
 
– Copiar e completar as regras no caderno, 

escribindo exemplos. 
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Escribir e responder preguntas no 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R & W 

 
R 
 

R & W 
 
 

R 
 

 W 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 

R & W 
 
 

W & S 

 
IW 

 
IW 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

 
ex. 3 pg. 35 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 35 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 35 
 
 
 
ex. 6 pg. 35 
 
 
iPack 
 
ex. 7 pg. 35 
 
 

 
5´ 
 

4´ 
 

5´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
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– Practicar o uso de will, 

won´t. 
 
– Facer e comentar 

predicións de futuro. 

caderno e, por parellas, comentalas. 
 
– Completar o texto (Predictions for 2050) 

no caderno. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escribir cinco preguntas sobre o futuro e, 

por parellas, respondelas. 
 

• Optional activity: Por parellas, 
escribir varias predicións para 
unha posible vida futura en 
Marte. 

 
 

 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 
 

W & S 

PW 
 
 

IW 
PW 

ex. 8 pg. 35 
 
 
ex. 9 pg. 35 
 
 
 
 

5´ 
 
 

10´ 

 
[3] 

 
 
 
– Aprender vocabulario 

relacionado co medio. 
 
– Facer un test sobre o 

medio. 
 
– Escoitar un podcast relativo 

ao medio. 
 
– Aprender novo vocabulario 

en contexto.  

IF WE ALL EAT INSECTS 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
– Conversar sobre problemas que afectan 

ao medio e formas de solucionalos. 
 
– Vocabulario presente mediante o iPack. 
 
– Practicar vocabulario coa axuda iPack. 
 
– Ler e entender o cadro, completar as 

frases. 
 
– Relacionar os verbos sinalados do 

exercicio 1 coas súas definicións. 
 
– Ler e comprender o test e anotar as 

respostas. Escoitar o audio e comprobar 

 
 

AA 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 

S 
 
 

W 
 

R 
 

R & W 
 

R 
 
 

R & L 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
 

 
 
 
pg. 36 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 36 
 
ex. 2 pg. 36 
 
 
ex. 3 pg. 36 
CD 1 track 
24 

 
 
 

10´ 
 
 

2´ 
 

3´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
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os resultados. 
 
– Preparar o tema sobre o que se vai falar 

co iPack. 
 
– Relacionar os números do recadro coas 

frases do exercicio, seguindo a 
información do audio. 

 
• Did you know? Ler a caixa e falar 

sobre iso. 
 
– Completar as frases coas palabras 

destacadas do podcast. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 

R 
 

L 
 
 
 
 
 

R & W 
 

R & W 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 

 
iPack 
 
ex. 4 pg. 36 
CD 1 track 
24 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 36 
 
iPack 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 

[4] 

 
 
– Aprender o uso do primeiro 

condicional con if, unless. 
 
– Completar frases e un 

diálogo usando o primeiro 
condicional con if, unless. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAMMAR- THE FIRST CONDITIONAL 
(IF.../UNLESS...) 
– Presentación da estrutura coa axuda do 

iPack. 
 
– Ler o recadro, copialo e completalo no 

caderno, con exemplos.  
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Unir as frases para que teñan coherencia. 
 
– Completar as frases usando if, unless. 
 
– Complete as sentenzas no portátil. 
 

 
CL 
CM 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R 
 

R & W 
 
 

R & W 
 

R  
 

R & W 
 

R & W 
 

R & W 
 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 37 
 
 
iPack 
 
ex. 7 pg. 37 
 
ex. 8 pg. 37 
 
ex. 9 pg. 37 
 
ex. 10 pg. 
37 

 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

10´ 
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– Facer frases usando o 

primeiro condicional. 
 
– Comparar ideas relativas ao 

futuro. 
 

– Ler o diálogo e volvelo escribir coa 
forma correcta dos verbos no caderno. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Completar as frases usando o primeiro 

condicional no caderno. 

 
 
 

CL 
SC 

 

 
 

W 

 
 

IW 

 
 
 
ex. 11 pg. 
37 

 
 

10´ 
 

 
[5] 

 
 
 
– Ler un texto sobre 

científicos novos. 
 
– Responder cuestións sobre 

o texto e encontrar 
información específica. 

 
– Entender o vocabulario 

novo coa axuda contextual. 
 
– Escoitar e pronunciar os 

sons /ŋ/ e /ŋk/ 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
– Observar o mapa e conversar sobre 

coñecementos xerais acerca de Sudáfrica 
e Nelson Mandela. 

 
 Culture note: Souht Africa.. 

 
– Observando as imaxes, anticipar de que 

invento se vai falar. 
 
– Escoitar e ler o artigo e comprobar a 

resposta do exercicio 1. 
 
– Relacionar os temas cos parágrafos. 
 

 
 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 

S 
 

L & R 
 

R 
 

R & W 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 

 
 
 
pg. 38 
 
 
 
 
ex. 1 pg. 38 
 
ex. 2 pg. 38 
CD 1 track 
25 
ex. 3 pg. 38 
 
iPack 
 

 
 
 

5´ 
 
 
 
 

2´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

2´ 
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– Pensar nunha idea para 

participar na feira de 
ciencia. 

 
– Escribir un parágrafo sobre 

a idea. 
 
– Presentar a idea á clase. 
 

– Completar un exercicio para ver se se 
comprendeu o texto no iPack. 

 
– Relacionar as palabras marcadas do texto 

coa súa definición. 
 

 Optional activity: Discutir os 
inventores. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack.  
 
– Ler e comprender o recadro Say it! , 

clasificar as palabras segundo soe /ŋ / e 
/ŋk/. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Ler o exercicio por grupos elixir un 

tema. 
 
– Escriba un parágrafo sobre a idea. 
 
– Mostrar as ideas á clase. 
 
– Observar o vídeo (A teenage inventor) 

no iPack e completar os exercicios do 
iPack. 

 
FOCUS ON... DESING AND 
TECHNOLOGY 
– Ler a pregunta e en parellas conversar 

sobre a resposta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 

 

R 
 
 
 
 

R & W 
 

L 
 
 
 
 

R & S 
 

S & W 
 

S 
 

L & W 
 
 
 

R & S 

IW 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 

GW 
 

GW 
 

GW 
 

IW 
 
 
 

PW 

 
ex. 4 pg. 38 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 39 
CD 1 track 
26 
 
 
 
ex. 6 pg. 39 
 
ex. 7 pg. 39 
 
ex. 8 pg. 39 
 
iPack 
 
 
pg. 39 
 

3´ 
 
 
 
 

2´ 
 

5´ 
 
 
 
 

3´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

3´ 
 
 
 

5´ 
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[6] 

 
 
– Escoitar e ler un texto sobre 

Elixir materiais para 
produtos. 

 
– Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
– Aprender vocabulario sobre 

propiedades e materiais. 
 
– Conversar sobre os 

materiais axeitados para 
cada produto. 

FOCUS ON... DESING AND 
TECHNOLOGY 
 
– Recoñecer diferentes materiais na aula. 

Conversar sobre os materiais, as súas 
propiedades e o motivo de que se 
escollan para determinados produtos. 

 
– Ler e escoitar o texto. Enlazar as 

palabras marcadas do texto en 
contrarios. 

 
– Fala sobre as imaxes. Enlazar as 

respostas do exercicio 1 coas imaxes. 
 
– Ler o exercicio e copiar a palabra que 

sobra en cada frase. 
 
– Ler as frases do exercicio e enlazalas cos 

materiais. 
 
– Por parellas, escoller un produto e 

conversar sobre os requisitos do produto 
e os materiais axeitados. Describir aos 
compañeiros o produto sen mencionalo 
para que o descubran.  

 
• Optional activity: En pequenos 

grupos, idear un novo produto. 
 

 
 

CM 
IMF 

 
 

S 
 
 
 

L & R 
 
 

S & R 
 
 

R & W 
 

R 
 

S & W 

 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
IW 

 
PW 

 
 
CLIL pg. 
125 
 
 
 
ex. 1 pg. 
125 
CD 3 track 
13 
 
ex. 2 pg. 
125 
 
 
ex. 3 pg. 
125 
 
ex. 4 pg. 
125 
 
ex. 5 pg. 
125 

 
 

10´ 
 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
 
 

10´ 
 

5´ 
 

10´ 

 
 
 

 
 
 

PRACTICAL ENGLISH 
 
SPEAKING AND LISTENING 
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[7] – Observar unha historia con 
imaxes sobre problemas de 
saúde e conversar sobre o 
que ocorre. 

 
– Escoitar a historia e 

contestar as preguntas. 
 
– Saber linguaxe funcional 

para falar sobre os 
problemas de saúde. 

 
– Practicar unha conversa cun 

doutor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Practica unha conversa con 

– Conversar e recordar os problemas de 
saúde que se coñecen. 

 
– Introducir novo vocabulario co iPack. 
 
– Observar as imaxes e, por parellas, 

realizar e contestar preguntas sobre elas. 
 
– Comprobar co audio se as respostas do 

exercicio 1 son correctas e relacionar os 
nomes cos personaxes. 

 
– Ler as preguntas, escoitar o audio e 

responder as cuestións no caderno. 
 
– Ler as preguntas, escoitar o audio e 

responder as cuestións no caderno. 
 
– Ler o exercicio e escoller unha posible 

resposta. Volver escoitar o audio para 
comprobar a resposta. 

 
 Optional activity: por parellas, 

representar unha visita ao 
médico. 

 
– Ler o recadro Learn it! (hurt) e traducir 

as frases. 
 
– Ditado. 
 
– Relacionar as preguntas e respostas 

escritas no exercicio 7. Escoitar o audio 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 

S 
 

L & W 
 

S 
 
 

L 
 
 

L & W 
 
 

L & W 
 
 

R & L 
 
 
 
 
 

R 
 

L & W 
 
 
 

R & L 
 
 
 

 R 

PW 
 

IW 
 

PW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

T-SS 
 

T-SS 
IW 

 
 

IW 
 
 
 

IW 

pg. 40 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 40 
 
 
ex. 2 pg. 40 
CD 1 track 
27 
 
ex. 3 pg. 40 
CD 1 track 
28 
 
ex. 4 pg. 40 
CD 1 track 
28 
 
ex. 5 pg. 40 
CD 1 track 
28 
 
 
 
 
ex. 6 pg. 41 
CD 2 track 
5 
ex. 7 pg. 41 
CD 1 track 
29 
 

5´ 
 

2´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

3´ 
 

3´ 
 
 
 

2´ 
 
 
 

2´ 
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un médico. e comprobar os resultados. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Completar un diálogo iPack. 
 
– Ler o recadro Functional language 

(talking about health problems) e 
practicar por parellas un diálogo 
seguindo a estrutura. 

 
– Observar o vídeo: Kit´s travel (Episode 

3).  
 
– Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

AIP 
CA 

 
R & S 

 
 
 
 

L & S 
 

S 

 
IW 

 
 
 
 

IW 
 

PW 

 
ex. 8 pg. 41 
CD 1 track 
30 
 
 
iPack 
 
ex. 9 pg. 41 
 
 
 
 
ex. 10 pg. 
41 
iPack 
iPack 

 
2´ 
 
 
 
 

5´ 
 

3´ 

 
 

[8] 

 
 
 
– Ler un modelo de texto con 

recomendacións. 
 
– Aprender o uso de and, 

also, too, as well. 
 
– Escribir recomendacións 

para solucionar un 
problema do medio. 

 
 
 
 

WRITING RECOMMENDATIONS 
 
MODEL TEXT 
– Ler o texto e relacionar as 

recomendacións cos temas. 
 
– Relacionar as frases do exercicio co 

parágrafo correspondente. 
 
LOOK AT LANGUAGE- AND, ALSO, 
TOO, AS WELL 
– Buscar exemplos no texto e escribir as 

regras no caderno. 
 
– Volver escribir as frases no caderno 

engadindo also, too, as well. 

 
 

CL 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 

R & S 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
 
ex. 1 pg. 42 
 
ex. 2 pg. 42 
 
 
 
ex. 3 pg. 42 
 
 
ex. 4 pg. 42 
 
 
 

 
 
 

10´ 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
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 Optional activity: Ler o texto e 
buscar exemplos do primeiro 
condicional. 

 
– Practicar o uso de also, too, as well no 

iPack. 
 
WRITING TASK 
– Realizar a actividade de preparación á 

escritura no iPack. 
 
– Fai recomendacións para a resolución 

dun problema ambiental, seguindo as 
instrucións. 

 
W 
 
 

W 
 

W 
 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 

 
iPack 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 42 
 
 

 
5´ 
 
 

5´ 
 

10´ 

[9] 

 
– Recompilar ideas para un 

xornal de clase. 
 
– Escribir artigos e textos 

para crear un xornal. 
 
– Ler os xornais de clase e 

avalialos. 

 
GROUP PROJECT: CLASS NEWSLETTER 
– Fala de xornais. 
 
– Organizar por grupos a creación dun 

xornal. 
 
– Preparar o artigo xornalístico de forma 

individual. 
 
– Redactar o artigo. 
 
– Por grupos, reunir todos os artigos e dar 

formato ao xornal. 
 
– Ler os xornais e conversar sobre eles. 
 

 
CL 
CM 
CD 
AA 
SC 
AIP 
CA 

 

 
 

S 
 

S 
 

R 
 

W 
 

S 
 

R 
 

 
 

T-SS 
 

GW 
 

IW 
 

IW 
 

GW 
 

T-SS 

 
 
pg. 44 
 
Task 1 pg. 
44 
 
Task 2 pg. 
44 
 
Task 3 pg. 
45 
 
Task 4 pg. 
45 
 
Task 5 pg. 
45 

 
 

5´ 
 

10´ 
 

10´ 
 

5´ 
 

10´ 
 

10´ 
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[10] 

 
 
 
– Revise o que aprenderon na 

unidade. 

REVIEW 
 
READING 
– Ler o texto e escoller a opción correcta 

para completalo no caderno. 
 
–  Volver ler o texto, decidir se son 

verdadeiras ou falsas as afirmacións do 
exercicio e corrixilas. 

 
LISTENING 
– Escoitar o audio e ordenar as imaxes. 
 
– Ler o exercicio e responder a preguntas 

no portátil. 
 
SPEAKING 
– Ler o exercicio e, por parellas, conversar 

sobre as predicións 
 
WRITING 
– Ler o exemplo do exercicio e escribir 

predicións usando o primeiro 
condicional 

 
 Escribir predicións sobre a vida 

futura de cada un. 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

L 
 

L & S 
 
 
 

R & S 
 
 

S 
 
 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

PW 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 1 pg. 46 
 
 
ex. 2 pg. 46 
 
 
 
ex. 3 pg. 46 
CD 1 track 
31 
ex. 4 pg. 46 
CD 1 track 
31 
 
 
ex. 5 pg. 46 
 
 
ex. 6 pg. 46 
 

 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 

10´ 
 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 

[11] 

– Avaliar os coñecementos 
adquiridos na unidade. 

– Realización opcional dun dos tests da 
unidade. 

CL AS IW CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 3 Tests 

50’ 
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[12] 

– Valorar os coñecementos 
adquiridos ao longo  do 
trimestre. 

– Opcional concreción dun das probas das 
cuartos de final. 

CL AS IW 
 

CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
End-of-term 
1 Tests 

50’ 
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 Unit 4 - Making it happen 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 
 

[1] 

 
 

– Falar sobre o diñeiro e as 
actitudes relacionadas co 
diñeiro. 

 
– Dar consello sobre o 

diñeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender vocabulario 

relativo ás etapas da vida. 
 
– Ler e escoitar un texto 

sobre as persoas con 
habilidades incribles. 

 
– Entender o vocabulario 

novo no contexto. 

 
WARM-UP 
– Ler as preguntas do exercicio e, por 

parellas, preguntas e responder. 
 

– Ler o exercicio e completar a frase de 
forma persoal. 

 
 Optional activity: Completar a 

frase “If I´m rich one day,...” 
usando o primeiro condicional. 

 
– Observar o vídeo: Part-time jobs. 

Contestar ás preguntas 
 
HE ISN´T GOING TO STOP WORKING 
 
VOCABULARY AND READING 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Escribir as tres primeiras palabras que 

veñan á cabeza a partir da palabra 
mencionada polo profesor. 

 
– Ler o exercicio e responder as preguntas 

no caderno. 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CA 

 
 

 
 

S 
 
 

R & W 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 

R & W 
 

R 
 

W & S 
 
 

R & W 
 
 
 
 

 
 

PW 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 
 
 

 
 
ex.1 pg. 47 
 
 
ex. 2 pg. 47 
 
 
 
 
iPack 
ex. 3 pg. 47 
 
 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 48 
 
 
ex. 2 pg. 48 
 
 
 
 

 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 

2´ 
 

3´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
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 Optional activity: Por parellas, 

escribir frases coas palabras do 
exercicio 2. 

 
– Ler a Learn it! (confusing words)  e 

traducir as frases casteláns. 
 
– Ler o exercicio. Ler e escoitar o texto 

para responder ao exercicio. 
 

 Did you know? Ler a caixa e falar 
sobre iso 

 
 Culture note 

 
 

 
R & S 

 
 

R & L 
 

 
T-SS 

 
 

IW 
 
 

 
ex. 3 pg. 48 
 
 
ex. 4 pg. 48 
 
 
 

 
5´ 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Saber a forma e utilizar be 

 
– Decidir se as frases son verdadeiras ou 

falsas e corrixilas cando sexa necesario. 
 
– Ler un pequeno artigo no iPack. 
 
– Relacionar as palabras subliñadas do 

texto e buscar as contrarias. 
 
– Coas palabras utilizadas no exercicio 6, 

completar as frases no caderno. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
GRAMMAR- BE GOING TO 
– Presentación da forma verbal no iPack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R & W 

 
 

R 
 
 

R 
 

R & W 
 
 

 W 
 
 
 

 
IW 

 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

 
ex. 5 pg. 49 
 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 49 
 
 
ex. 7 pg. 49 
 
 
iPack 
 
 
 

 
5´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
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going to. 
 
– Completar un diálogo e un 

artigo coa forma correcta 
do verbo be going to. 

 
 
 
 
 
 
– Practicar o uso de be going 

to. 
 
– Falar sobre futuros plans e 

intencións. 

 
– Copia e completar as regras do portátil. 
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Ler o diálogo e completalo 

correctamente no caderno. 
 
– Ler o texto e completalo con be going to. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escribir cinco frases (falsas e 

verdadeiras) sobre un hipotético futuro, 
lelas en voz alta e descubrir cales son 
certas. 

 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

R & W 
 

R & W 
 

W 
 

R & W 
 

R & W 
 
 
 

W & S 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 

iPack 
 
ex. 8 pg. 49 
 
iPack 
 
ex. 9 pg. 49 
 
ex. 10 pg. 
49 
 
 
 
ex. 11 pg. 
49 

2´ 
 

5´ 
 

3´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

10´ 

[3] 

 
 
 
– Aprender verbos e 

preposicións de 
movemento. 

 
– Conversar sobre un anuncio 

dunha carreira no barro. 
 
– Escoitar unha entrevista 

sobre unha carreira no 
barro. 

 
– Aprender novo vocabulario 

con axuda do contexto.  

I WON´T HAVE ANY PROBLEMS 
 
VOCABULARY, LISTENING AND 
SPEAKING 
– Vocabulario presente mediante o iPack. 
 
– Practicar vocabulario coa axuda iPack. 
 
– Conversar sobre as imaxes do libro. 
 

 Culture note 
 
– Por parellas, observar as imaxes e 

relacionalas cos debuxos. 
 
– Realizar preguntas en relación ás imaxes 

e contestalas en parellas. 

 
 

AA 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 

R 
 

W 
 

S 
 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

 
 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
 
 
 

PW 
 
 

PW 
 
 

 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
pg. 50 
 
 
 
ex. 1 pg. 50 
 
 
ex. 2 pg. 50 
 
 

 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
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– Escoita o audio e cuestións de orde. 
 
– Responder as cuestións do exercicio 3 no 

caderno. 
 
– Complete as sentenzas no portátil. 

Consulte as respostas co audio. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 

L 
 

L & W 
 

W 
 
 

L & W 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

ex. 3 pg. 50 
CD 1 track 
33 
ex. 4 pg. 50 
CD 1 track 
33 
ex. 5 pg. 60 
 
 
iPack 
 
 
 
 
 

10´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

[4] 

 
 
– Aprender a diferenza entre  

will e be going to para 
predicións. 

 
– Completar frases e un texto 

usando will/be going to. 
 
– Aprender como se 

denominan as partes e 
fraccións en inglés. 

 
 
 
 
 
 

 
GRAMMAR- BE GOING TO  AND WILL  
FOR PREDICTIONS 
– Presentación da estrutura coa axuda do 

iPack. 
 
– Ler os exemplos, copia e completar o 

cadro no portátil.  
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Escribir as frases usando will/be going 

to, comparar as respostas en parellas. 
 
– Ler e entenda a caixa de Learn it!. 

Traducir as frases ao galego. 
 
– Ler e escribir de forma correcta o texto 

 
CL 
CM 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R 
 

R & W 
 

R  & W 
 

W 
 
 
 

R & S 
 
 
 

R & W 
 

 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
PW 

 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 

 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 51 
 
iPack 
 
ex.7 pg. 51 
 
 
 
ex. 8 pg. 51 
 
 
 
ex. 9 pg. 51 
 

 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

10´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
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– Practicar o uso de will/be 

going to para facer 
predicións. 

 
 
 

no caderno usando will ou be going to. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escribir tres predicións sobre a fin de 

semana dun compañeiro e, por parellas, 
comentar as predicións.  

 
 Optional activity: Escribir 

predicións sobre o seguinte 
trimestre. 

 

 
CL 
SC 

 

 
 

W & S 
 

 
 

PW 
 

 
 
ex. 10 pg. 
51 

 
 

10´ 

 
 
 

[5] 

 
 
 
– Ler un texto sobre algunhas 

antigas tradicións 
relacionadas co diñeiro. 

 
– Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

 
– Aprender o uso de present 

continuous  para futuros 
compromisos. 

 
– Preguntar e responder 

cuestións relativas ao 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
– Presente o tema con iPack. 
 
– Observar o mapa e conversar sobre 

coñecementos xerais acerca de as Illas 
Salomón 

 
 Culture note: The Solomon 

Islands. 
 
– Relacionar as tradicións co país do que 

son propias. 
 

 Culture note 
 

 
 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

R 
 

S 
 
 
 
 

R & S 
 
 
 

S 
 
 

 
 
 

IW 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 
 
 

PW 
IW 

 

 
 
 
iPack 
 
pg. 52 
 
 
 
 
ex. 1 pg. 52 
 
 
 
ex. 2 pg. 52 
 
 

 
 
 

2´ 
 

2´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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diñeiro. 
 
– Escribir sobre algo especial 

para un mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Escribir sobre algo que é 

– En parellas, conversar sobre as tradicións 
relacionadas co diñeiro do propio país. 

 
– Ler o exercicio e imaxinar unha posible 

resposta. Ler e escoitar o texto Keeping 
alive old traditions, comprobar as 
respostas. 

 
– Corrixa as frases no portátil. 
 
– Ler unha pequena extensión do texto no 

iPack. 
 

 Did you know? Ler a caixa e falar 
sobre iso. 

 
– Ler as palabras destacadas do artigo e, 

con elas, completar o texto do exercicio 
no caderno. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack.  
 
– Ler e comprender o recadro Language 

point (present continuous for future 
arrangements), escribir as frases 
correctamente. 

 
 Optional activity: Escribir dous 

ou tres compromisos propios. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escribir tres ou catro frases que 

describan algo importante para un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 

 

 
R & L 

 
 
 

R & W 
 

R  
 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 
 
 

L & W 
 
 

 
IW 

 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
IW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

 
ex. 3 pg. 52 
CD 1 track 
34 
 
 
ex. 4 pg. 52 
 
iPack 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 52 
 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ex. 7 pg. 52 
 
 
iPack 
 

 
5´ 
 
 
 

3´ 
 

2´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
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especial para si mesmo. 
 

mesmo. 
 
– Assist o vídeo (Harris Tweed) en iPack e 

exercicios completos do iPack. 
 
FOCUS ON... HISTORY 
– Ler a pregunta e en parellas conversar 

sobre a resposta.  
 

 
R & S 

 
PW 

 
 
pg. 52 
 

 
5´ 

 
 
 

[6] 

 
 
– Escoitar e ler un texto sobre 

o poder na Idade Media. 
 
– Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
– Aprender vocabulario en 

relación coa Idade Media. 
 
– Conversar sobre a vida en 

España durante a Idade 
Media. 

FOCUS ON... HISTORY 
 
– Conversar sobre coñecementos relativos 

á Idade Media. 
 
– Ler e escoitar o texto. Ordenar as 

palabras do recadro por categorías. 
 
– Completar as frases do texto coa forma 

correcta das palabras do exercicio 1. 
 
– Ler o exercicio, buscar as palabras no 

texto e conversar sobre o seu significado. 
Escoitar o audio para enlazar as palabras 
coa súa definición. 

 
– En pequenos grupos, conversar sobre a 

vida en España durante a Idade Media e 
responder as cuestións. 

 
• Culture note. 

 
• Optional activity: En parellas, 

inventar unha entrevista a un dos 

 
 

IMF 
CA 

 
 

S 
 

L & R 
 
 

S & R 
 
 

R, S & 
L 
 
 
 

S 
 
 

 
 

T-SS 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

GW 

 
 
CLIL pg. 
126 
 
ex. 1 pg. 
126 
CD 3 track 
14 
 
ex. 2 pg. 
126 
 
 
ex. 3 pg. 
126 
 
 
 
ex. 4 pg. 
126 
 

 
 

10´ 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 
 

10´ 
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personaxes do texto. 

 
 

[7] 

 
 
 
– Escoitar unha conversa 

telefónica sobre ir de 
compras e responder as 
cuestións. 

 
– Predicir a fin dunha 

historia. 
 
– Aprender linguaxe 

funcional para pagar a 
alguén nunha tenda. 

 
– Aprender sobre acentos en 

adxectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICAL ENGLISH 
 
SPEAKING AND LISTENING 
– Conversar sobre ir de compras. 
 
– Ler o exercicio, escoitar o audio e 

contestar as preguntas no caderno. 
 
– Por parellas, relacionar os diálogos e 

comprobar as respostas co audio. 
 

 Optional activity: recordar os 
diálogos da historia. 

 
– Ler o exercicio, escoller unha resposta e 

comprobar o resultado co audio. 
 
– Ler o exercicio e completar o diálogo 

cos verbos que aparecen no recadro. 
 
– Ler o exercicio e escoller unha resposta. 
 
– Ditado. 
 
– Enlazar as preguntas e as respostas 

ditadas no exercicio 6, escoitar o audio e 
comprobar. 

 
– Ler a caixa Diga! (Word stress), por 

parellas, facer unha lista de adxectivos e 
sinalar o acento. 

 

 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 

L & W 
 
 

S & L 
 
 
 
 
 

R & L 
 
 

R & W 
 
 

R & S  
 

L & W 
 

R & W 
 
 

L & W 
 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
 

IW 
 

IW 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

 
 
 
pg. 54 
 
ex. 1 pg. 54 
CD 1 track 
35 
 
ex. 2 pg. 54 
CD 1 track 
35 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 55 
 
 
ex. 4 pg. 55 
 
 
ex. 5 pg. 55 
 
ex. 6 pg. 55 
CD 1 track 
38 
ex. 7 pg. 55 
CD 1 track 
39 
 
ex. 8 pg. 55 

 
 
 

5´ 
 

3´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

3´ 
 
 

5´ 
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– Practicar un diálogo no que 
se estea pagando algo 
nunha tenda. 

 Optional activity: por parellas, 
escribir frases co máximo número 
posible de adxectivos. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Ordenar un diálogo no iPack. 
 
– Ler o recadro Functional language e, por 

parellas, escoller unha situación, 
preparar e practicar un diálogo. 

 
 Optional activity: crear e 

practicar por parellas outro 
diálogo diferente. 

 
– Observar o vídeo: Kit´s travel (Episode 

4).  
 
– Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 
 
 

CD 
AIP 
CA 

 
 
 

R 
 

S 
 
 
 
 
 
 

L & S 
 

S 

 
 
 

IW 
 

T-SS 
PW 

 
 
 
 
 

IW 
 

PW 

CD 1 track 
40 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 9 pg. 55 
 
 
 
 
 
 
ex. 10 pg. 
67 
 
iPack 

 
 
 

3´ 
 

2´ 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 

2´ 

[8] 

 
 
 
– Ler un modelo de carta de 

invitación. 
 
– Aprender o uso de and, but, 

because (of) e due to. 
 
– Contactar formal de 

invitación. 
 

WRITING A FORMAL LETTER OF 
INVITATION 
 
MODEL TEXT 
– Ler Exercicio 1. Ler o texto do libro e 

responda ás preguntas no portátil. 
 
– Relacionar as frases marcadas da carta 

coas intencións do exercicio 2. 
 
LOOK AT LANGUAGE- AND, BUT, 
BECAUSE (OF), DUE TO 

 
 

CL 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 

R & S 
 
 
 
 

R & W 

 
 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 1 pg. 56 
 
 
ex. 2 pg. 56 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 56 

 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 

10´ 
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– Buscar no texto exemplos das 
preposicións. Copiar as regras no 
caderno e escoller a opción correcta. 

 
– Volver escribir as frases no caderno 

corrixindo os erros. 
 
– Practicar o uso de preposicións en iPack. 
 

• Optional activity: Combinar as 
frases que o profesor escribe no 
cadro-negro co texto. 

 
 
WRITING TASK 
– Realizar a actividade de preparación á 

escritura no iPack. 
 
– Escribir unha carta de invitación. 
 
– Exercicio para responder a carta de 

Freya no iPack. 
 

 
 

W 
 

W 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 

W 
 

R & W 

 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 

 
 
ex. 4 pg. 56 
 
iPack 
 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 56 
 
iPack 

 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 

10´ 
 

5´ 

 
 
 

[9] 

 
 
 
– Revise o que aprenderon na 

unidade. 

REVIEW 
 
READING 
– Ler o texto e escoller a opción correcta 

para completalo no caderno. 
 
–  Ler o texto de novo e responder ás 

preguntas do exercicio. 
 
LISTENING 

 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
 
ex. 1 pg. 58 
 
 
ex. 2 pg. 58 
 
 
 

 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
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– Escoitar o audio e ordenar as imaxes. 
 
– Ler o exercicio e completar as frases no 

portátil. 
 
SPEAKING 
– Por parellas, continuar as preguntas e 

respondelas. 
 
WRITING 
– Ler as preguntas do exercicio, 

respondelas e escribir un pequeno artigo 
para o xornal sobre iso. 

L 
 

L & S 
 
 

S 
 
 

W 
 

IW 
 

IW 
 
 

PW 
 
 

IW 

ex. 3 pg. 58 
CD 1 track 
41 
ex. 4 pg. 58 
CD 1 track 
41 
 
ex. 5 pg. 58 
 
 
ex. 6 pg. 58 
 

10´ 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 

[10] 

– Avaliar os coñecementos 
adquiridos na unidade. 

– Realización opcional dun dos tests da 
unidade. 

CL AS IW CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 4 Tests 

50’ 
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 Unit 5 - Young and old 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 
 

[1] 

 
 

– Aprende o vocabulario para 
describir habilidades. 

 
– Expresar opinións 

diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender vocabulario 

relativo ás etapas da vida. 
 
– Ler e escoitar un texto 

sobre as persoas con 
habilidades incribles. 

 

 
WARM-UP 
– Repasar os números (1-100) e, por 

parellas, decidir que idade teñen as 
persoas das fotografías. 

 
– Ler o exercicio das opcións e se 

relacionan cos personaxes. 
 

 Optional activity: En pares 
discuten persoas Ptras con 
incrible talento. 

 
– Observar o vídeo: Eliza Rebeiro. 

Contestar ás preguntas 
 
SHE COULD PLAY THE PIANO WHEN 
SHE WAS TWO 
 
VOCABULARY AND READING 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Fala sobre a idade do alumnado, que tipo 

de cousas que poden facer. 
 

 
 
 

CL 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CA 

 
 

S 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 

R & W 
 

R 
 

S 
 
 

R & W 
 
 
 

 
 

T-SS 
PW 

 
IW 

 
 
 
 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
ex.1 pg. 59 
 
 
ex. 2 pg. 59 
 
 
 
 
 
iPack 
ex. 3 pg. 59 
 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
pg. 60 
 
 
ex. 1 pg. 60 
 
 
 

 
 

3´ 
 
 

2´ 
 
 
 
 
 

10´ 
 
 
 
 

2´ 
 

3´ 
 

2´ 
 
 

3´ 
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– Entender o vocabulario 
novo no contexto. 

– Ler a caixa e poñer palabras en orde 
cronolóxica. 

 
 Culture note: Becoming an adult 

in Britain. 
 

– Ler o exercicio e relacionar as palabras 
do recadro coas do exercicio 1. 

 
– Ler e escoitar as mensaxes, relacionar 

títulos de exercicio. 
 
– Volver ler o texto e escribir o nome 

correcto de cada persoa para as frases do 
exercicio. 

 
– Ler un pequeno posto no iPack. 
 
– Ler os adverbios sinalados nos textos e, 

con eles, volver escribir as frases do 
exercicio. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 

 Optional activity: Fala sobre a 
persoa dos textos é a máis 
inspirado e por que. 

 
 

 
R & L 

 
 

R  
 

R 
 
 

R & W 
 

R 
 
 

R 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 

 
ex. 2 pg. 60 
 
 
ex. 3 pg. 60 
CD 2 track 
1 
ex. 4 pg. 60 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 60 
 
 
iPack 

 
5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 

2´ 
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[2] 

 
 
– Pode aprender a usar can, 

can´t, could, couldn´t. 
 
– Frases e textos completos  

can, can´t, could, couldn´t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Pode practicar o uso  can, 

can´t, could, couldn´t.. 
 
– Falar habilidades no 

presente e no pasado. 

 
GRAMMAR- CAN, CAN´T, COULD, 
COULDN,T  
– Presentación da forma verbal no iPack. 
 
– Ler e entender o exercicio, frases se 

relacionan coa súa intención. 
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Ler a caixa e seleccionar a opción 

correcta. 
 
– Complete os diálogos no portátil can, 

can´t, could, couldn´t.  
 
– Ler o texto e completa-lo can, can´t, 

could, couldn´t. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Para dúbidas e responder preguntas 

seguindo o exemplo parellas. 
 

 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 
 

R 
 

R 
 
 

R & W 
 

R 
 

 W 
 
 
 

R & W 
 
 

W & S 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

PW 

 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 61 
 
 
iPack 
 
ex. 7 pg. 61 
 
ex. 8 pg. 61 
 
 
 
ex. 9 pg. 61 
 
 
ex. 10 pg. 
61 
 
 
 
 

 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

10´ 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 

 
[3] 

 
 
 
– Escoita a un programa de 

radio sobre unha 
investigación. 

 
– Escoita con atención para 

completar frases con a 

SHE GETS UP EARLIER THAN ME 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
– Vocabulario presente mediante o iPack. 
 
– Practicar vocabulario coa axuda iPack. 
 
– Observar a fotografía e conversar sobre 

as cousas que fan que cada un se sinta 

 
 

AA 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 

R 
 

W 
 

S 
 

 
 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
 

 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
pg. 62 
 

 
 
 

2´ 
 

3´ 
 

5´ 
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información correcta. 
 
– Aprende frases para 

describir o estilo de vida. 
 
– Aprende o uso de prefixos 

negativos nos adxectivos.  

feliz. 
 
– Ler e comprender o test, anotar as 

respostas no caderno, comparalas coas 
dun compañeiro. 

 
– Preparar o tema sobre o que se vai falar 

co iPack. 
 

• Did you know? Ler a caixa e falar 
sobre iso. 

 
– Escoller un dos temas dos que se fala na 

radio como o máis importante, 
comprobar a resposta co audio. 

 
– Complete as frases seguintes o audio do 

portátil. 
 
– Complete as frases co adverbio 

apropiado como de audio. 
 
– Escribindo nas frases portátil con 

adverbios de Exercicio 4. 
 
– Ler e comprender os adxectivos do 

recadro. Discutir o significado negativo 
de adverbios con estes prefixos. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 

• Optional activity: Escribir tres 
frases sobre un mesmo usando 

 
S 
 
 

L 
 
 
 
 
 

L 
 
 

L & W 
 

L & W 
 

W 
 

S 
 
 

R & W 
 

 
PW 

 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
 
 

IW 

 
ex. 1 pg. 62 
 
 
iPack 
 
 
 
 
 
ex. 2 pg. 62 
CD 2 track 
2 
 
ex. 3 pg. 62 
CD 2 track 
2 
ex. 4 pg. 62 
CD 2 track 
2 
ex. 5 pg. 62 
 
ex. 6 pg. 62 
 
 
iPack 
 
 
 
 

 
5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
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algún dos adxectivos do exercicio 
6. 

 

[4] 

 
 
– Aprende a usar os 

adverbios comparativos e 
superlativos. 

 
– Practicar a usar os 

adverbios comparativos e 
superlativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Compararse a un mesmo 

cun membro da familia ou 
con amigos usando 
adverbios comparativos e 

 
GRAMMAR- COMPARATIVE AND 
SUPERLATIVE ADVERBS 
– Presentación da estrutura coa axuda do 

iPack. 
 
– Ler os exemplos, copia e completar o 

cadro no portátil.  
 
– Ler as regras e escoller a opción 

correcta, escribir no caderno. 
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Ler as frases e escribir a opción correcta 

no portátil. Comparar as respostas cun 
compañeiro. 

 
– Ler e escribir texto correctamente no 

portátil. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Fai tres ou catro frases no portátil, 

seguindo o exemplo. 

 
CL 
CM 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

 
 

R 
 

R & W 
 
 

R & W 
 

R  & W 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
 
 

IW 
 

 
 
iPack 
 
ex. 7 pg. 63 
 
 
ex. 8 pg. 63 
 
iPack 
 
ex.9 pg. 63 
 
 
ex. 10 pg. 
63 
 
 
 
ex. 11 pg. 
63 
 
 
 

 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

10´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

10´ 
 
 
 

10´ 
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superlativos. 

 
 

[5] 

 
 
 
– Ler un texto sobre un 

popular show de talentos 
británico. 

 
– Buscar información 

específica no texto. 
 
– Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
– Observar o mapa e conversar sobre 

coñecementos xerais sobre a Gran 
Bretaña eo Reino Unido. 

 
 Culture note: Britain and United 

Kingdom. 
 
– Presente o tema con iPack. 
 
– Ler o exercicio e escoller unha resposta. 
 

 
 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 

S 
 

R & S 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

 
 
 
pg. 64 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 64 
 
 
 

 
 
 

5´ 
 
 
 
 

2´ 
 

2´ 
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– Aprender e practicar ser 
autorizados a utilizar. 

 
– Falar e escribir sobre os 

concertos de talentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Fala de concertos de 

talentos. 
 
– Practica usando allow e be 

allowed to. 

 Culture note:TV Talent Shows in 
Britain 

 Culture note: The Royal Variety 
Show. 

 
– Ler e escoitar o texto (Britain´s got 

talent) para comprobar a resposta do 
exercicio 1. 

 
 Did you know? Ler a caixa e falar 

sobre iso. 
 
– Busca frases no texto para probar as 

alegacións do exercicio. 
 
– Ler unha pequena extensión do texto no 

iPack. 
 
– Ler as palabras destacadas do artigo e, 

con elas, completar o texto do exercicio 
no caderno. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack.  
 
– Ler e comprender o recadro Language 

point (allow), escribir exemplos propios. 
 
– Ler as frases de exercicio e elixir a 

opción correcta. 
 
– Práctica de Language Point no iPack. 
 
LANGUAGE IN ACTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 

 

 
L & R 

 
 
 
 
 
 

R 
 
 

R  
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

R & S 
 
 

R 
 

R 
 
 
 

R & S 
 
 

R & S 
 

 
IW 

 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
IW 

 
 
 

PW 
 
 

T-SS 
 

 
ex. 2 pg. 64 
CD 2 track 
3 
 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 64 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 64 
 
 
iPack 
 
 
ex. 5 pg. 65 
 
 
ex. 6 pg. 65 
 
iPack 
 
 
 
ex. 7 pg. 65 
 
 
ex. 8 pg. 65 

 
5´ 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 

2´ 
 
 

3´ 
 
 

3´ 
 
 

5´ 
 

2´ 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
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– Escribir frases sobre un 

concerto de talentos 
 

– Ler as preguntas de exercicio en parellas 
e discutir a resposta. 

 
– Ler o exercicio e discutir concertos de 

talentos. 
 
– Assist o vídeo (vinspired) en iPack e 

exercicios completos do iPack. 
 
FOCUS ON... LITERATURE AND THE 
ARTS 
– Ler a pregunta e en parellas conversar 

sobre a resposta.  

L & W 
 
 

R & S 

IW 
 
 

PW 

 
iPack 
 
 
pg. 65 

3´ 
 
 

2´ 

 
 
 

[6] 

 
 
– Escoitar e ler un texto sobre 

a historia do teatro. 
 
– Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
– Saber vocabulario en 

relación ao teatro. 
 
– Buscar información sobre 

un escritor ou dramaturgo 
do pasado e escribir unha 
pequena biografía. 

FOCUS ON... LITERATURE AND THE 
ARTS  
 
– Fala de teatro. 
 
– Ler e escoitar o texto. Enlazar as 

palabras do recadro coas marcadas no 
texto cando teñan significados similares. 

 
– Volver ler o texto e escoller a palabra 

correcta para completar as frases. En 
pares comprobar os resultados. 

 
– Ler o exercicio, vincular tipo de teatro 

coa súa descrición. 
 
– Brainstorm escritores do pasado. Buscar 

información dun deles e escribir unha 
breve biografía. Lea as biografías feitas 
por pares. 

 
 

CA 

 
 

S 
 

L & R 
 
 

R 
 
 

R 
 

AS 
 
 

 
 

T-SS 
 

IW 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
T-SS 

IW/ GW 

 
 
CLIL pg. 
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ex. 1 pg. 
127 
CD 3 track 
15 
 
ex. 2 pg. 
127 
 
 
ex. 3 pg. 
127 
 
ex. 4 pg. 
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• Culture note. 

 
• Optional activity: En parellas, 

buscar información sobre os 
musicais en cartel e conversar 
sobre algún ao que asistir. 

 

 
 
 
 

[7] 

 
 
 
– Escoitar persoas que 

conversan sobre un show 
de talentos e contestar as 
preguntas. 

 
– Saber linguaxe funcional 

para pedir opinións, 
expresar opinións, facer 
comparacións, de acordo e 
desacordo sobre un 
problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICAL ENGLISH 
 
SPEAKING AND LISTENING 
– Por parellas, escribir o máximo número 

de palabras relacionadas cun show de 
talentos. 

 
– Ler o exercicio, escoitar o audio e 

responder á pregunta no portátil. 
 
– Ler as frases de exercicio e relacionala 

los co post do libro. 
 

 Optional activity: por parellas, 
conversar sobre se están de 
acordo ou no con cal dos 
finalistas tería que gañar. 

 
– Prepare a listening no iPack. . 
 
– Ler o exercicio e completar o cadro 

segundo a información que dá o audio. 
 
– Ler o exercicio e relacionar as sentenzas. 

 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 

L & W 
 
 

R 
 
 
 
 
 

L 
 
 

R & L  
 
 

R & L 
 
 

 
 
 

PW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

 
 
 
pg. 66 
 
 
ex. 1 pg. 66 
CD 2 track 
4 
 
ex. 2 pg. 66 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 3 pg. 66 
CD 2 track 
5 
 
ex. 4 pg. 66 
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– Comparar xogadores. 
 
– Practicar preguntar por 

opinións, expresar 
opinións, facer 
comparacións, estar de 
acordo e en desacordo. 

Comprobe co audio. 
 
– Ler o exercicio e responda ás preguntas. 

Comprobe coa resposta de audio 
 
– Ditado. 
 
– Ler a caixa Diga! (Linking words) e 

escoitar o audio. 
 
– Ler o diálogo, enche os espazos en 

branco segundo a información dada na 
audio. 

 
– Ler  Language Point (less..., than, the 

least and (not) as... as)  e completa-lo. 
 
– Practicar a lingua con iPack. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Completar un diálogo iPack. 
 
– Comparar dous pares artistas coñecidos. 
 
– Observar o vídeo: Kit´s travel (Episode 

5).  
 
– Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
AIP 
CA 

S & L 
 
 

L & W 
 
 

R & L 
 
 

L & W 
 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

R  
 

S 
 

L & S 
 

S 

IW 
 
 

T-SS 
 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

PW 

CD 2 track 
5 
 
ex. 5 pg. 66 
CD 2 track 
6 
 
ex. 6 pg. 67 
CD 2 track 
7 
 
ex. 7 pg. 67 
CD 2 track 
8 
 
ex. 8 pg. 67 
CD 2 track 
9 
 
ex. 9 pg. 67 
 
 
iPack 
 
 
iPack 
 
ex. 10 pg. 
67 
 
ex. 11 pg. 
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iPack 

5´ 
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3´ 
 
 

3´ 
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iPack 

[8] 

 
 
 
– Ler un modelo de 

avaliación de tres 
aplicacións para xogar. 

 
– Aprende o uso de adverbios 

de grao. 
 
– Escriba un comentario 

comparando tres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRITING A COMPARISON REVIEW 
 
MODEL TEXT 
– Ler Exercicio 1. Ler o texto do libro e 

falar do xogo favorito. 
 
– Volver ler o texto e decidir se son falsas 

ou verdadeiras as frases do exercicio. En 
pares comprobar os resultados. 

 
• Optional activity: Responde ás 

preguntas que o profesor realiza. 
 
LOOK AT LANGUAGE- ADVERBS OF 
DEGREE 
– Atopa exemplos, no texto de adverbs 

identificadas no exercicio. 
 
– Completar as frases do exercicio no 

caderno seguindo a información dada na 
táboa. 

 
– Completar un texto sobre os violíns 

Stradivarius. 
 
 
WRITING TASK 
– Realizar a actividade de preparación á 

escritura no iPack. 
 
– Escribir unha recensión comparando tres 

 
 

CL 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 

R & S 
 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 

W 
 
 
 

W 
 
 
 

W 
 

W 
 
 

 
 
 

T-SS 
IW 

 
IW 
PW 

 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

IW 
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ex. 2 pg. 68 
 
 
 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 68 
 
 
ex. 4 pg. 68 
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ex. 5 pg. 68 
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cousas ou persoas e seguindo as 
indicacións do recadro. 

 
[9] 

 
 
 
– Revise o que aprenderon na 

unidade. 

REVIEW 
 
READING 
– Ler o texto e escoller a opción correcta 

para completalo no caderno. 
 
–  Volver ler o texto, decidir se son 

verdadeiras ou falsas as afirmacións do 
exercicio e corrixilas. 

 
LISTENING 
– Escoita o audio e completar o cadro no 

portátil. 
 
– Ler o exercicio e responda ás cuestións 

en parellas. 
 
– Escribir o nome que se corresponde coa 

frase seguinte o audio. 
 
SPEAKING 
– Ler o exercicio, facendo preguntas e 

pares de resposta. 
 

 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

L 
 

L & S 
 
 

R 
 
 

S 
 
 
 

W 
 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

PW 
 
 

IW 
 
 

PW 
 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 1 pg. 70 
 
 
ex. 2 pg. 70 
 
 
 
ex. 3 pg. 70 
CD 2 track 
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ex. 4 pg. 70 
 
 
ex. 5 pg. 70 
CD 2 track 
10 
 
ex. 6 pg. 70 
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WRITING 
– Ler o exemplo do exercicio, escribir tres 

cousas que se poidan realizar e tres que 
non. 

 ex. 7 pg. 70 

[10] 

– Avaliar os coñecementos 
adquiridos na unidade. 

– Realización opcional dun dos tests da 
unidade. 

CL AS IW CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 5 Tests 

50’ 
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 Unit 6 - Work and play 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 
 
 

[1] 

 
 

– Saber vocabulario 
relacionado aos postos de 
traballo. 

 
– Fala de empregos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Relacionar vocabulario 

relacionado cos traballos 
con descricións do traballo. 

 
– Ler e escoitar un artigo 

sobre un home que probou 
52 traballos diferentes nun 
ano. 

 
– Responder cuestións sobre 

 
WARM-UP 
– Ler o exercicio e, por parellas, buscar 

relacións entre as palabras do recadro e 
as do encrucillado. 

 
– Lea e responda ás preguntas. En pares 

comprobar os resultados. 
 

 Optional activity: Xogando 
Twenty questions. 

 
– Observar o vídeo: A New York florist. 

Contestar ás preguntas 
 
W´LL ALL LIVE LONGER 
 
VOCABULARY AND READING 
– Presentar o vocabulario na iPack. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Discutir o título do artigo en pares que 

comparten información. 
 
– Ler as descricións do exercicio e 

relacionalas cos traballos da páxina 71. 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CA 

 
 

 
 

S & R 
 
 

R & W 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 

R & W 
 

R  
 

S 
 
 

R 
 
 

R & L 

 
 

IW 
PW 

 
PW 

 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

PW 
 
 

IW 
 
 

IW 

 
 
ex.1 pg. 71 
 
 
ex. 2 pg. 71 
 
 
 
 
iPack 
ex. 3 pg. 71 
 
 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
pg. 72 
 
 
ex. 1 pg. 72 
 
 
ex. 2 pg. 72 
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o texto. 
 
– Entender o vocabulario 

novo no contexto. 

 
– Ler o tema do exercicio. Ler e escoitar o 

artigo. 
 

 Did you know? Ler a caixa e falar 
sobre iso. 

 
 Culture note. 

 
– Ler o artigo, decidir se as sentenzas son 

exercicio verdadeiro ou falso, falso 
deletrear. 

 
– Ler un pequeno artigo na extensión no 

iPack. 
 
– Ler os textos do exercicio, completalos 

coas palabras sinaladas do artigo. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 

 Optional activity: escribir un 
pequeno blog sobre a posible 
experiencia de traballar nun dos 
traballos que se citan no artigo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 

R 
 

R & W 
 
 

R & W 

 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 

CD 2 track 
11 
 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 72 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 72 
 
 
iPack 
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[2] 

 
 
– Saber a forma e usar o 

present perfect. 
 
– Frases completas e un texto 

co present perfect. 
 
– Facer e responder preguntas 

utilizando o present perfect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Practica usando o present 

perfect. 
 
– Facer e responder preguntas 

sobre as experiencias. 

 
GRAMMAR- PRESENT PERFECT 
– Presentación da forma verbal no iPack. 
 
– Copia e completar as regras no libro, 

apuntando verbos irregulares. 
 
– Buscar exemplos no artigo e escoller a 

opción correcta para completar as regras. 
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Escribir correctamente no caderno as 

frases do exercicio en present perfect. 
 
– Escribir correctamente as preguntas no 

caderno e, por parellas, preguntar e 
responder. 

 
– Copia e completar o text (Making 

changes). 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escribir preguntas relacionadas cos 

temas do recadro e preguntar aos 
compañeiros. 

 
• Optional activity: Por parellas, 

escribir varias predicións para 
unha posible vida futura en 
Marte. 

 
 

 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 
 

R 
 

R & W 
 
 

 R & W 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

W & S 
 
 

W 
 
 

W & S 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

PW 
 
 

IW 
 
 

PW 

 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 73 
 
 
ex. 6 pg. 73 
 
 
iPack 
 
 
ex. 7 pg. 73 
 
 
ex. 8 pg. 73 
 
 
ex. 9 pg. 73 
 
 
ex. 10 pg. 
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[3] 

 
 
 
– Saber vocabulario 

relacionado con vacacións 
de verán. 

 
– Escoitar unha chamada de 

teléfono durante un período 
de vacacións. 

 
– Responder a preguntas 

sobre a chamada. 
 
– Aprender novo vocabulario 

en contexto.  
 
– Practicar o uso have/ has 

HAVE YOU EVER LOST YOUR 
PASSPORT? 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
– Vocabulario presente mediante o iPack. 
 
– Practicar vocabulario coa axuda iPack. 
 
– Fala sobre as vacacións. 
 
– Débeda as palabras da caixa en dúas 

listas: cousas para facer e cales non. 
 
– Ler as preguntas do exercicio, imaxinar 

en parellas posibles respostas, escoitar o 
audio e ordenar as preguntas. 

 
– Escribir e completar as frases no libro, 

segundo o audio. 
 
– Ler o exercicio e elixir a opción correcta. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 

• Optional activity: preparar unha 
resposta propia para algunha 
pregunta do exercicio 2. 

 
– Ler o caixa Learn it!, entender e traducir 

as frases casteláns. 

 
 

AA 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 

W 
 

R 
 

S 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

L & W 
 

R 
 

R 
 
 
 
 

R 
 

 
 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
 

IW 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
IW 

 
IW 

 
 
 
 

IW 
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ex. 1 pg. 74 
 
 
ex. 2 pg. 74 
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12 
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ex. 4 pg. 74 
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[4] 

 
 
 
– Aprende a usar o present 

perfect co ever / never 
 
– Aprende a utilizar There 

has/ have been. 
 
– Completar un diálogo coa 

forma correcta de present 
perfect e que inclúa ever/ 
never e There has/ have 
been. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Escribir frases sobre unha 

experiencia propia usando o 
present perfect e os 
superlativos. 

 

– Escoita e repita caixa Say it! 
 
GRAMMAR- PRESENT PERFECT (EVER / 
NEVER) 
– Presentación da estrutura coa axuda do 

iPack. 
 
– Ler o recadro, copialo e completalo no 

caderno, con exemplos.  
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Complete as frases no seu caderno 

usando ever/ never. 
 
– Ler o exercicio, copia e completar as 

regras no caderno. 
 
– Practica usando There has/ have been no 

iPack. 
 
– Ler o diálogo e volvelo escribir coa 

forma correcta dos verbos no caderno. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Fai frases con ideas propias no caderno, 

seguindo o exemplo. 

 
 
 

CL 
CM 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

 

L 
 
 

R 
 

R & W 
 
 

R & W 
 

R  
 

R & W 
 

R & W 
 

R & W 
 

R & W 
 
 
 

W 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
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[5] 

 
 
 
– Ler un texto sobre 

cazadores de serpes na 
India. 

 
– Responder cuestións sobre 

o texto. 
 
– Aprende algunhas palabras 

cuxo significado pode ser 
confuso. 

 
– Entender o vocabulario 

novo coa axuda contextual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
– Observar o mapa e conversar sobre 

coñecementos xerais acerca de a India. 
 

 Culture note: India. 
 
– Número da caixa o traballo de, polo 

menos, o máis perigoso. 
 
– Introducir novo vocabulario co iPack. 
 
– Ler o texto e enche os espazos en branco 

con opcións de exercicio. 
 
– Ler e escoitar o texto. Consulte as 

respostas do exercicio 2. 
 
– Ler o texto de novo, teña en conta se son 

verdadeiras ou falsas alegacións falsas e 
correcto. 

 
– Ler un texto curto sobre o tigre de serpe 

en iPack. 
 

 Optional activity: Discutir 
cazadores de serpes. 

 
– Ler e entenda a caixa de Learn it!. 

Traducir frases en castelán. 
 
– Ler e completar o exercicio coas 

 
 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 

R 
 

R 
 

R 
 
 

L 
 
 

R & W 
 
 

R 
 
 
 
 
 

R & S 
 
 

R & W 
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IW 
 
 

IW 
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– Fala sobre a experiencia de 

traballo inventado. 
 

palabras do texto anteriormente 
mencionadas. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack.  
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Ler o exercicio, escoller un traballo, 

pensar nalgunhas ideas e compartilo cos 
compañeiros por grupos. 

 
 Culture note. 

 
– Assist o vídeo ( A New York bike 

messenger)  no iPack e exercicios 
completos del iPack. 

 
FOCUS ON... BIOLOGY 
– Ler a pregunta e en parellas conversar 

sobre a resposta.  
 

 
 

CL 
CD 
SC 

 

R & W 
 
 
 

S 
 
 
 

L & W 
 
 
 

R & S 

IW 
 
 
 

GW 
 
 
 

IW 
 
 
 

PW 

 
iPack 
 
 
 
ex. 7 pg. 77 
 
 
 
iPack 
 
 
 
pg. 77 
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[6] 

 
 
– Escoitar e ler un texto sobre 

o sistema inmunitario. 
 
– Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
– Aprender vocabulario sobre 

a inmunidade. 
 
– Conversar sobre vacinas, 

transplantes e doazóns de 

FOCUS ON... BIOLOGY 
 
– Discutir o sistema inmunitario. 
 
– Para as parellas conectar as palabras na 

caixa coas imaxes.  
 
– Ler e escoitar o texto. Ordenar eventos. 
 
– Ler o exercicio, completar as frases no 

portátil, coas palabras sinaladas no texto. 
 
– Falar en pares sobre as cuestións de 

 
 

CM 
IMF 

 
 

S 
 

S 
 
 

R & L 
 

R & W 
 
 

S 

 
 

T-SS 
 

PW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

PW 
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sangue que se realizan no 
país. 

exercicio. 
 

• Did you know? Ler a caixa e falar 
sobre iso. 

 
• Optional activity: Buscar temas 

en exercicio 4. 
 

 
 

ex. 3 pg. 
128 
 
 
ex. 4 pg. 
128 
 

10´ 
 
 
 

 
 
 

[7] 

 
 
 
– Discutir os traballos nun 

festival de música. 
 
– Ler perfís de persoas e liga-

los con un traballo. 
 
– Ler unha entrevista de 

traballo para un festival de 
música, e completar notas. 

 
– Recoñecer e pronunciar 

correctamente o son / ʌ /  
 
– Saber linguaxe funcional 

para falar nunha entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICAL ENGLISH 
 
READING, SPEAKING AND LISTENING 
– Fala sobre emprego de verán e festivais 

de música. 
 
– Ler o texto e responda ás preguntas do 

exercicio no portátil. 
 
– Ler perfís de persoas e liga-los con un 

traballo no festival. 
 
– Ler o exercicio, pensar unha resposta e 

comprobala escoitando a entrevista. 
 
– Ler o exercicio, escoitar o audio e 

completar as notas no caderno. 
 
– Ditado. 
 
– Ler e comprender o recadro Say it! ( /ʌ/) 

e diferenciar as palabras despois do seu 
son. 

 
– Vinculación preguntas con respostas no 

 
 

CL 
AA 
AIP 
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R & W 
 
 

R 
 
 

L 
 
 

L & W 
 
 

L & W 
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R 
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– Practicar unha entrevista de 

emprego. 

iPack. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Ler o recadro Functional language () e 

practicar por parellas un diálogo 
seguindo a estrutura. 

 
 Actividade opcional: pares 

representan unha entrevista de 
emprego. 

 
– Observar o vídeo: Kit´s travel (Episode 

6).  
 
– Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 
 

CD 
AIP 
CA 

 
R & S 

 
 
 
 
 
 

L & S 
 

S 

 
IW 
PW 

 
 
 
 
 

IW 
 

PW 

CD 2 track 
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[8] 

 
 
 
– Ler un modelo da tarxeta 

por correo. 
 
– Aprende o uso de adverbios 

de modo. 
 
– Escribir unha tarxeta por 

correo. 
 
 
 
 
 

WRITING AN E-POSTCARD 
 
MODEL TEXT 
– Ler o texto e identificar as actividades 

que veñen sendo realizados. 
 

 Culture note 
 
– En pares de facer e responder preguntas. 
 
LOOK AT LANGUAGE- ADVERBS OF 
MANNER 
– Buscar adverbios de modo no texto e 

responda ás preguntas. 
 
– Utilizar os adxectivos da caixa para crear 

 
 

CL 
CD 
AA 
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adverbios de modo e completar as frases. 
 
– Practicar o uso de adverbios de modo en 

iPack. 
 

 Optional activity: Información 
Busca texto o profesor dixo. 

 
WRITING TASK 
– Realizar a actividade de preparación á 

escritura no iPack. 
 
– Escribir unha postal por mail sobre un 

lugar no que se pasaron as vacacións 
usando adverbios de modo e seguindo as 
instrucións do exercicio. 

 

 
 

W 
 
 
 
 

W 
 
 

W 
 

 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

 
 
iPack 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 5 pg. 80 
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[9] 

 
 
– Fai preguntas a un 

levantamento. 
 
– Realizar un levantamento. 
 
– Recompilar os resultados e 

presentalos como unha 
infografía, nun soporte 
visual. 

 
– Ler infográficos e 

avaliados. 

 
GROUP PROJECT: INFOGRAPHICS 
– Fala sobre infográficos. 
 
– Ler o exercicio e problemas de conexión. 
 

 Culture note 
 
– Para os grupos de escoller un tema e 

escribir as preguntas. 
 
– Realización da busca pregunta ás 

persoas. 
 
– Para grupos, recoller os resultados e 

formatear o inforgrafía. 

 
CL 
CM 
IMF 
CD 
AA 
SC 
AIP 
CA 

 
 

S 
 

R 
 
 
 

S & W 
 

S 
 

S & W 
 

R & S 
 

 
 

T-SS 
 

IW 
 
 
 

GW 
 

IW 
 

GW 
 

T-SS 

 
 
pg. 82 
 
Task 1 pg. 
82 
 
 
 
Task 2 pg. 
83 
 
Task 3 pg. 
83 
 
Task 4 pg. 

 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 

10´ 
 

10´ 
 

10´ 
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– Ler infográficos e discutilas. 
 

83 
 
Task 5 pg. 
83 

 
 
 

[10] 

 
 
 
– Revise o que aprenderon na 

unidade. 

REVIEW 
 
READING 
– Ler o texto e escoller a opción correcta 

para completalo no caderno. 
 
–  Fai as preguntas correctamente no 

portátil e resposta. 
 
LISTENING 
– Escoitar o audio e ordenar as imaxes. 
 
– Escoita de novo o audio, ler o exercicio e 

responder a preguntas no portátil. 
 
SPEAKING 
– Ler o exercicio e, por parellas, realizar 

preguntas e respondelas usando o present 
perfect e o past simple. 

 
WRITING 
– Ler o exemplo do exercicio, escriba unha 

postal inventado correo electrónico. 
 

CL 
AA 

 

 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

L 
 

L & S 
 
 
 
 

R & S 
 
 
 

S 
 
 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 

PW 
 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 1 pg. 84 
 
 
ex. 2 pg. 84 
 
 
 
ex. 3 pg. 84 
CD 2 track 
18 
ex. 4 pg. 84 
CD 2 track 
18 
 
 
 
ex. 5 pg. 84 
 
 
 
ex. 6 pg. 84 
 

 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 

10´ 
 
 
 

10´ 
 

10´ 
 

[11] 

– Avaliar os coñecementos 
adquiridos na unidade. 

– Realización opcional dun dos tests da 
unidade. 

CL AS IW CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 6 Tests 

50’ 
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[12] 

– Valorar os coñecementos 
adquiridos ao longo  do 
trimestre. 

– Opcional concreción dun das probas das 
cuartos de final. 

CL AS IW 
 

CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
End-of-term 
2 Tests 

50’ 
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 Unit 7 - The great outdoors 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 
 

[1] 

 
 

– Describe un mapa. 
 

– Alguén directo para 
diferentes sitios usando un 
mapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender vocabulario 

relativo ás etapas da vida. 
 
– Ler e escoitar un texto 

sobre os animais salvaxes. 
 
– Entender o vocabulario 

novo no contexto. 

 
WARM-UP 
– Describir a imaxe. 

 
– Ler o exercicio por parellas dar consellos 

e orientación. 
 

 Optional activity: Completar a 
frase “If I´m rich one day,...” 
usando o primeiro condicional. 

 
– Observar o vídeo: Animals in the wild. 

Contestar ás preguntas 
 
HE ISN´T GOING TO STOP WORKING 
 
VOCABULARY AND READING 
– Presentar o vocabulario na iPack. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Fala sobre os animais que aparecen na 

imaxe. 
 
– Ler exercicio e animais relacionar a 

forma na que eles atacan. 
 
– Ler o exercicio e pensar en posibles 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CA 

 
 

S 
 

R & W 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 

R & W 
 

R 
 

S 
 
 

R 
 
 

R & L 
 
 

 
 

PW 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

 
 
ex.1 pg. 85 
 
ex. 2 pg. 85 
 
 
 
 
iPack 
ex. 3 pg. 85 
 
 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
pg. 86 
 
 
ex. 1 pg. 86 
 
 
ex. 2 pg. 48 
 
 

 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

10´ 
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respostas. Lendo e escoitando artigo 
Keep safe in the wild, vexa as respostas. 

 
 Did you know? Ler a caixa e falar 

sobre iso. 
 

 Culture note 
 

  
 
 

 
[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender a forma e o uso 

de should, para consellos, e 
must , para obrigas e 
prohibicións. 

 
– Frases e textos completos 

utilizando should/ must 
 
 
 
 
 
 
– Debe practicar dando 

 
– Ler o texto de novo e escribir, polo 

tanto, razóns. 
 
– Ler un pequeno artigo no iPack. 
 
– Coas palabras subliñadas no texto do 

parágrafo enteiro. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
GRAMMAR- SHOULD / MUST 
– Presentación da forma verbal no iPack. 
 
– Copia e completar as regras do portátil. 
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Ler as sentenzas e completar o exercicio 

no portátil. 
 
– Ler o texto e enche: should (n´t), must 

(n´t). 
 
LANGUAGE IN ACTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 
R & W 

 
R 
 

R & W 
 

R & W 
 
 

 W 
 

R & W 
 

R & W 
 

R & W 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

 
IW 

 
IW 

 
IW 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
PW 

 

 
ex. 3 pg. 87 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 87 
 
iPack 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 87 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 87 
 
ex. 7 pg. 87 
 
 
ex. 8 pg. 87 

 
5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

2´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

10´ 
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consellos: should e must. – Escolla unha caixa de tema e escribir 
cinco ou seis frases dando consellos. 
Para as parellas que tentan descubrir o 
problema do compañeiro. 

 

[3] 

 
 
 
– Saber adxectivos para 

describir persoas e 
sentimentos. 

 
– Escoitar un extracto dunha 

nova relacionada con 
formas pouco usuais de ir 
ao colexio. 

 
– Responde ás preguntas 

sobre extracto de novas. 
 
– Aprender novo vocabulario 

con axuda do contexto.  
 
– Escoita e reproducir sons 

/b/ e /v/. 

THEY HAVE TO SWIM TO SHCOOL 
 
VOCABULARY NAD LISTENING. 
– Vocabulario presente mediante o iPack. 
 
– Practicar vocabulario coa axuda iPack. 
 
– Discutir como ir á escola e imaxes do 

libro. 
 
– Ler as frases de exercicio e relacionar as 

imaxes. 
 
– Teña en conta os adxectivos en exercicio 

1 e atopar posibles adxectivos opostos. 
 
–  Saber novo vocabulario en iPack. 
 
– Escoita o audio e escribir todos os 

adxectivos en exercicio 1 a ser 
nomeados. 

 
– Ler o exercicio, escoitar o audio de novo 

e corrixir a información no caderno. 
 

 
 

AA 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 

R 
 

W 
 

S 
 
 

S 
 

S 
 
 

R & W 
 

L & W 
 
 

L & W 
 
 
 

 
 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
 
 

IW 
 

T-SS 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 

 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
pg. 88 
 
 
ex. 1 pg. 88 
 
ex. 2 pg. 88 
 
 
iPack 
 
ex. 3 pg. 88 
CD 2 track 
20 
 
ex. 4 pg. 88 
CD 2 track 
20 
 
 

 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

10´ 
 
 

10´ 
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[4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprende o uso de have 

(got) to + infitive. 
 
– Frases completas e texto 

usando have (got) to + 
infitive.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

– Complete as frases con palabras a partir 
da caixa. 

 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Ler e escoitar Box Say it! Ordenar 

palabras polo son. 
 
GRAMMAR- HAVE (GOT) TO + 
INFINITIVE 
– Presentación da estrutura coa axuda do 

iPack. 
 
– Ler os exemplos, copia e completar o 

cadro no portátil.  
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Escribe no seu caderno as frases usando 

have (got) to + infitive. 
 
– Ler e escribir texto correctamente no 

caderno empregando have (got) to + 
infitive. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escribir tres cousas que tiveron que facer 

durante o trimestre e as vacacións, e tres 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CM 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

W 
 

R & W 
 

R  & L 
 
 
 

R 
 

R & W 
 

R & W 
 

W 
 
 

R & W 
 
 
 

W 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 

ex. 5 pg. 89 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 89 
CD 2 track 
21 
 
 
iPack 
 
ex.7 pg. 89 
 
iPack 
 
ex. 8 pg. 89 
 
 
ex. 9 pg. 89 
 
 
 
ex. 10 pg. 
89 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
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que non. 
 

 Optional activity: En pares de 
facer e responder preguntas. 

 

 
 

[5] 

 
 
 
– Ler algúns datos sobre o 

kiwi en Nova Zelandia, e 
unha lenda sobre como 
perde as súas ás. 

 
– Responder a preguntas 

sobre o texto. 
 
– Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
– Presente o tema con iPack. 
 
– Observar o mapa e conversar sobre 

coñecementos xerais acerca de Nova 
Celandia. 

 
 Culture note: New Zeland. 

 
– Introducir novo vocabulario co iPack. 
 
– Ler e escoitar a entrada de texto, 

 
 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

R 
 

S 
 
 
 
 

R & S 
 

L, R & 
W 

 
 
 

IW 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

 
 
 
iPack 
 
pg. 90 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 90 
CD 2 track 

 
 
 

2´ 
 

5´ 
 
 
 
 

3´ 
 

5´ 
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– Estudar algúns falsos 

amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Escribindo sobre o símbolo 

nacional do país. 
 

seleccione a imaxe correcta e completa o 
cadro Fact File. 

 
– Ler e escoitar a lenda, completar as 

frases no caderno. 
 
– Ler un texto curto sobre o emu no iPack. 
 

 Did you know? Ler a caixa e falar 
sobre iso. 

 
– Completar o exercicio coas palabras 

marcadas no texto. 
 
– Practicar vocabulario con iPack 
 

 Optional activity: De forma oral e 
de memoria, entre todos o 
alumnado, intentar contar a 
lenda. 

 
– Ler e comprender o recadro Learnt it!, 

traducir as frases ao galego, copiar o 
recadro no caderno con exemplos. 

 
– Responde ás preguntas no portátil. Por 

parellas, preguntar e responder as 
cuestións. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escoller un símbolo nacional (árbore, 

planta ou animal) e, por parellas, buscar 
información e compartila cos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 

 

 
 

L, R & 
W 
 
 

R 
 
 
 
 

R & W 
 
 

R  
 
 
 
 

R & W 
 
 
 

W & S 
 
 
 

R & S 
 
 
 

R & S 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 

T-SS 
IW 

 
 

IW 
PW 

 
 

PW 
 
 
 

PW 

22 
 
ex. 2 pg. 90 
CD 2 track 
23 
 
iPack 
 
 
 
ex. 3 pg. 90 
CD 2 track 
24 
 
iPack 
 
 
 
 
ex. 4 pg. 91 
 
 
 
ex. 5 pg. 91 
 
 
 
ex. 6 pg. 91 
 
 
 
pg. 91 
 

 
5´ 
 
 

3´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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compañeiros. 
 
FOCUS ON... GEOGRAPHY 
– Ler a pregunta e en parellas conversar 

sobre a resposta.  
 

 
 
 

[6] 

 
 
– Escoitar e ler un texto sobre 

cadeas alimentarias e 
ecosistemas. 

 
– Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
– Aprender vocabulario 

relacionado coas cadeas 
alimentarias e os 
ecosistemas. 

 
– Atopar información sobre 

un ecosistema e presenta-lo 
aos compañeiros. 

FOCUS ON... GEOGRAPHY 
 
– Fala de cadeas alimentarias e 

ecosistemas. 
 
– Ler e escoitar o texto. Coa información 

obtida e as palabras do recadro, 
completar o diagrama.  

 
– Ler o texto de novo. Lazar marcado 

palabras do texto con significado. 
Compare os resultados en pares 

 
– Ler o exercicio, completar as frases no 

caderno. 
 

• Did you know? Ler a caixa e falar 
sobre iso. 

 
– Atopar información sobre un ecosistema 

e presenta-lo aos compañeiros. 
 

• Optional activity: Buscar 
organizacións ambientais. 

 

 
 

CM 
IMF 

 
 

S 
 
 

R & L 
 
 

R 
 
 

R & W 
 
 
 

R & S 
 
 

 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
 
 

IW 

 
 
CLIL pg. 
129 
 
 
ex. 1 pg. 
129 
CD 3 track 
18 
 
ex. 2 pg. 
129 
 
 
ex. 3 pg. 
129 
 
 
 
ex. 4 pg. 
129 
 

 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 
 

10´ 
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[7]  
– Escoita algunhas mozas 

reciben consellos e 
instrucións en actividades 
do centro. 

 
– Regras completas para o 

uso de unha parede de 
escalada. 

 
– Practica a entonación de 

preguntas. 
 
– Aprender linguaxe 

funcional para dar 
consellos e instrucións 
relativas a un deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Dar consellos e instrucións 

sobre a práctica dun 
deporte. 

SPEAKING AND LISTENING 
– Fala sobre deportes. 
 
– As actividades relacionadas coas 

fotografías. 
 
– Relacionar as regras co deporte no que 

se deben cumprir, comparar as respostas 
por parellas. 

 
– Ler o exercicio, escoitar o audio e pensar 

en unha resposta. 
 
– Regras completas como información de 

audio. 
 

 Optional activity: por parellas, 
escribir unha lista de normas 
para Segway e Water Walkers. 

 
– Conclúa o diálogo. 
 
– Ler o recadro Say it! Escoita e reproduce 

a entonación de preguntas. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Ordenar un diálogo no iPack. 
 
– Ler o recadro Functional language e, por 

parellas, escoller unha actividade, 
preparar e practicar un diálogo. 

 
 Optional activity: crear e 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
AIP 
CA 

 
S 
 

L & W 
 

R & S 
 
 

R & L 
 

L & W 
 
 
 
 

R & W 
 

L & S 
 
 
 

R & W 
 
 

L & W 
 
 
 
 
 

L & S 
 

S 

 
T-SS 

 
IW 

 
IW 
PW 

 
IW 

 
IW 

 
 
 
 

IW 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 
 

PW 
 
 
 
 
 

IW 
 

PW 

 
pg. 92 
 
ex. 1 pg. 92 
 
ex. 2 pg. 92 
 
 
ex. 3 pg. 92 
 
ex. 4 pg. 92 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 93 
 
ex. 6 pg. 93 
CD 2 track 
25 
 
 
iPack 
 
 
ex. 7 pg. 93 
 
 
 
 
 
 
ex. 8 pg. 93 

 
5´ 
 

5´ 
 

3´ 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 

5´ 
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practicar por parellas outro 
diálogo diferente. 

 
– Observar o vídeo: Kit´s travel (Episode 

7).  
 
– Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

iPack 
iPack 

 
2´ 

 
[8] 

 
 
 
– Lin un post no foro de 

consellos modelo. 
 
– Aprende a usar o pronome 

relativo who 
 
– Escribir un post dando 

consellos nun foro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRITING ADVICE ON A FORUM 
 
MODEL TEXT 
– Ler Exercicio 1. Ler o texto do libro e 

escribir sobre temas que tratan. 
 
LOOK AT LANGUAGE- RELATIVE 
PRONOUM WHO 
– Ler información sobre o exercicio, 

busque o pronome who no post. 
 
– Reescreva as frases no caderno co 

pronome who. 
 
– Practicar o uso o pronome who no iPack. 
 
– Copia e completar as frases do caderno. 
 
– Ler e entenda a caixa de Learn it!. 

Traducir as frases ao galego. 
 

• Optional activity: Modos de 
busca de texto para dar consellos 
e arranxar algo. 

 
CL 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 
 

R  
 
 

R & W 
 

R & W 
 

W 
 
 

R & S 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
IW 

 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 

T-SS 
 
 
 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 1 pg. 94 
 
 
 
ex. 2 pg. 94 
 
 
ex. 3 pg. 94 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 94 
 
 
ex. 5 pg. 94 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10´ 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

2´ 
 

10´ 
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WRITING TASK 
– Realizar a actividade de preparación á 

escritura no iPack. 
 
– Escribir unhas recomendacións para 

alguén que visite o país, seguindo as 
instrucións do exercicio. 

 
– Exercicio para escribir recomendacións 

para visitar un país iPack. 
 

R 
 
 

W 
 
 

R & W 

 
 

IW 
 
 

IW 

iPack 
 
 
ex. 6 pg. 94 
 
 
iPack 

 
3´ 

 
[9] 

 
 
 
– Revise o que aprenderon na 

unidade. 

REVIEW 
 
READING 
– Ler o texto e escoller a opción correcta 

para completalo no caderno. 
 
–  Ler o texto de novo, decidir se as 

sentenzas son verdadeiras ou falsas e 
resolve-los. 

 
LISTENING 
– Escoitar o audio e ordenar as imaxes. 
 
– Ler o exercicio e completar as frases no 

portátil. 
 
SPEAKING AND WRITING 
– En pares discutir os problemas atopados 

no exercicio. 
 
– Escribir cinco ou seis frases dando 

 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

L 
 

L & S 
 
 

S 
 
 

W 
 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

PW 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 1 pg. 96 
 
 
ex. 2 pg. 96 
 
 
 
ex. 3 pg. 96 
CD 2 track 
26 
ex. 4 pg. 96 
CD 2 track 
26 
 
ex. 5 pg. 96 
 
 
ex. 6 pg. 96 

 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
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consello en relación cos problemas que 
se presentan no exercicio 5. 

 

[10] 

– Avaliar os coñecementos 
adquiridos na unidade. 

– Realización opcional dun dos tests da 
unidade. 

CL AS IW CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 7 Tests 

50’ 
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 Unit 8 - Home comforts 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 
 

[1] 

 
 

– Fala sobre un proxecto de 
arte dun estudante. 

 
– Falar sobre as cousas que 

son importantes para as 
persoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender o vocabulario 

dos obxectos do cotián. 
 
– Ler e escoitar un texto 

sobre persoas que optaron 
por non vivir con 

 
WARM-UP 
– Describir e discutir a imaxe. 

 
– Escribir unha lista de cousas que son 

importantes para un mesmo e cousas 
que estaría ben estar sen elas. Comparar 
as listas por parellas. 

 
 Optional activity: Escribir tres 

ou catro frases sobre o obxecto 
máis importante para cada un. 

 
– Observar o vídeo: 19th- century 

possessions. Contestar ás preguntas 
 
HOW CAN ANYONE LIVE WITHOUT 
IT? 
 
VOCABULARY AND READING 
– Presentar o vocabulario na iPack. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Conversar sobre a imaxe e os obxectos 

importantes para un mesmo. 
 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CA 

 

 
 

S 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 

R 
 

S 
 
 

R 
 

 
 

T-SS 
GW 

 
IW 

 
 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
 
 

IW 
 

 
 
ex.1 pg. 97 
 
ex. 2 pg. 97 
 
 
 
 
 
 
iPack 
ex. 3 pg. 97 
 
 
 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
pg. 98 
 
 
ex. 1 pg. 98 
 

 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 
 

2´ 
 

3´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
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determinados obxectos 
cotiáns. 

 
– Responder cuestións sobre 

o texto. 
 
– Entender o vocabulario 

novo no contexto. 
 
– Escoitar e pronunciar os 

sons /æ/ e /ɑ:/. 

– Ler o exercicio e, por parellas, 
conversar e clasificar os obxectos en 
cousas importantes e insignificantes. 

 
– Ler o exercicio. Ler e escoitar o artigo 

Can you imagine living without...? e 
responder ó exercicio. 

 
 Did you know? Ler a caixa e 

falar sobre iso. 
 
– Lectura de novo do texto e responder ás 

preguntas. 
 
– Realizar un exercicio de tipo true/false 

no iPack. 
 

 Optional activity: Preparar 
preguntas para unha entrevista 
e, por parellas, representar a 
escena. 

 
 

R & L 
 
 
 

R & W 
 

R 
 
 
 

 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

IW 

 
 
ex. 2 pg. 98 
CD 2 track 
27 
 
 
ex. 3 pg. 98 
 
iPack 
 

 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Coas palabras utilizadas no exercicio 6, 

completar as frases no caderno. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Escoitar e reproducir palabras que 

conteñen os sons  /æ/ e /ɑ:/. Clasificar 
palabras segundo a súa pronuncia. 

 
GRAMMAR- INDEFINITE PRONOUMS 
– Presentación da forma verbal no iPack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 

 
R & W 

 
 

R 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

 
ex. 4 pg. 99 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 99 
CD 2 track 
28 
 
 
iPack 

 
5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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– Aprender pronomes 
indefinidos. 

 
– Completar frases e un 

diálogo con pronomes 
indefinidos. 

 
 
 
 
 
 
 
– Practicar o uso dos 

pronomes indefinidos. 

 
– Copia e completar o cadro no caderno. 
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Ler as frases e completar cos pronomes 

indefinidos no caderno. 
 
– Ler as frases e completar cos pronomes 

indefinidos no caderno. 
 
– Ler o diálogo e completalo cos 

pronomes indefinidos. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Completar as frases con ideas propias, 

comparar as frases e conversar sobre o 
tema en parellas. 
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AIP 
SC 

 W 
 

R & W 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

W & S 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
PW 
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5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
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[3] 

 
 
 
– Aprender vocabulario 

relativo aos programas de 
televisión. 

 
– Falar sobre os tipos de 

programa de televisión que 
a xente adoita ver. 

 
– Escoitar parte dun 

concurso de televisión. 
 

I DON´T WATCH MANY SOAP 
OPERAS 
 
VOCABULARY, SPEAKING AND 
LISTENING. 
– Vocabulario presente mediante o iPack. 
 
– Practicar vocabulario coa axuda iPack. 
 
– Conversar sobre os programas de 

televisión. 
 
– Relacionar os programas da imaxe co 

tipo de programa televisivo do que se 

 
 

AA 
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SC 
CA 

 
 
 

R 
 

W 
 

S 
 

S 
 
 
 
 

 
 
 

IW 
 

IW 
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ex. 1 pg. 
100 
 
 
 

 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 



 

326 

– Aprender novo vocabulario 
con axuda do contexto.  

 

trata. 
 

 Did you know? Ler a caixa e 
falar sobre iso. 

 
– En pequenos grupos, conversar sobre as 

preguntas do exercicio. 
 
– Ler a cuestión do exercicio, escoitar o 

audio e responder. 
 
– Escoita de novo o audio e responder as 

preguntas. 
 
– Completar o diálogo coas palabras do 

recadro. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 

S 
 
 

R & W 
 

L & W 
 

R & W 
 

R 
 

GW 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
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[4] 

 
 
– Aprende o uso de 

quantificadores. 
 
– Completar frases e un texto 

usando os correctos 
cuantificadores. 

 
 
 
 
 
 
 
– Facer unha enquisa sobre a 

televisión e Internet. 
 
– Escribir un artigo curto 

sobre os hábitos de 
visualización dos seus 
compañeiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMAR- QUANTIFIERS: SOME, ANY, 
A LOT OF, MUCH, MANY, (NOT) 
ENOUGH 
– Presentación da estrutura coa axuda do 

iPack. 
 
– Recordar os cuantificadores que soaban 

no exercicio 3. Copiar a táboa elixindo 
a opción correcta. 

 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Escribir no caderno as frases escollendo 

o cuantificador. 
 
– Ler e escribir texto correctamente no 

portátil empregando quantificadores. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Facer unha enquisa sobre a televisión e 

internet aos compañeiros, amigos ou 
familia. Escoller as preguntas ou 
inventar outras. 

 
– Escribir un pequeno artigo relativo aos 

resultados da enquisa.  
 

 Optional activity: Por grupos, 
deseñar un programa de 
televisión. 
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SC 
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[5] 

 
 
 
– Ler un blog sobre mozos 

de Canadá, Gales e Ghana. 
 
– Responder a preguntas 

sobre o texto. 
 
– Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

 
– Aprender algúns false 

friends. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
– Observar o mapa e conversar sobre 

coñecementos xerais acerca de  Canadá, 
Gales e Gana. 

 
 Culture note: Canada; Wales; 

Ghana. 
 
– Introducir novo vocabulario co iPack. 
 
– Ler as actividades e relacionalas coas 

imaxes. 
 
– Ler e escoitar o blog para comprobar a 

resposta do exercicio 1. 
 
– Ler o texto de novo e atopar a 

información necesaria. 
 
– Ler un pequeno texto sobre vivir en 

Mongolia no iPack. 
 

 Did you know? Ler a caixa e 
falar sobre iso. 

 
– Relacionar as palabras marcadas do 

texto coas definicións. 
 
– Practicar vocabulario con iPack 
 
– Ler e comprender o recadro Learnt it!, 

 
 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

 
 
 

S 
 
 
 
 

R & S 
 

L, R & 
W 
 

R & W 
 
 

R 
 

R & W 
 
 
 

R  
 

R & W 
 

R & S 
 
 
 

W 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
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IW 
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– Comparar as vidas dos 

mozos do blog coas 
propias. 

 
– Escribir frases sobre o 

barrio. 
 

traducir as frases ao galego, copiar o 
recadro no caderno con exemplos. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– En pares ler e contestar as preguntas. 
 

 Optional activity: Dicir o número 
de habitantes de cada continente 
para ver o alumno que se 
aproxima máis. 

 
 Culture note. 

 
– Escribir entre cinco e seis frases sobre o 

barrio. 
 
– Ver o vídeo Rural Wales. 
 
FOCUS ON... GEOGRAPHY 
– Ler a pregunta e en parellas conversar 

sobre a resposta. 
 

CD 
SC 
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L & S  
 
 

R & S 
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IW 
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[6] 

 
 
– Escoitar e ler un texto 

sobre a vida urbana e as 
megacidades. 

 
– Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
– Aprende o vocabulario 

relacionado coa vida 

FOCUS ON... GEOGRAPHY 
 
– Conversar sobre  os diferentes lugares 

nos que se pode vivir. 
 
– Ler e escoitar o texto. Coa información 

obtida e as palabras do recadro, 
completar o resumo.  

 
– Ler o texto de novo. Complete as frases 

con palabras do texto seleccionado.  

 
 

IMF 

 
 

S 
 
 

R & L 
 
 

R 
 
 

 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

 
 
CLIL pg. 
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ex. 1 pg. 
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urbana. 
 
– Conversar sobre os pros e 

os contras da vida no 
campo e na cidade. 

 
– Ler o exercicio, completar as frases no 

caderno. Compare os resultados en 
pares 

 
– Por parellas, conversar sobre as 

vantaxes e as desvantaxes de vivir no 
campo ou na cidade. 

 
• Optional activity: Buscar 

información sobre unha 
megacidade. 

 

R & W 
 
 

R & S 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

ex. 2 pg. 
130 
 
 
ex. 3 pg. 
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ex. 4 pg. 
130 
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[7] 

 
 
 
– Escoitar unha conversa 

entre dous mozos que están 
de acordo en que facer. 

 
– Completar frases baseadas 

na conversa. 
 
– Aprender linguaxe 

funcional para adoptar 
compromisos e realizar 
solicitudes formais. 

 
– Practicar facer concesións 

e solicitudes formais. 
 
 
 

PRACTICAL ENGLISH 
 
SPEAKING AND LISTENING 
– Conversar sobre o tempo libre. 
 
– Ler o exercicio, observar as imaxes e 

pensar unha resposta. 
 
– Escoitar o diálogo, comprobar a 

resposta do exercicio 1 e sinalar a imaxe 
que corresponda. 

 
– Ler o exercicio 3, escoitaro audio e 

completar as frases. 
 
– Conversar sobre a pregunta do 

exercicio. 
 
– Ditado. 
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– Aprender linguaxe 

funcional para adoptar 
compromisos e realizar 
solicitudes formais. 

 
– Practicar facer concesións 

e solicitudes formais. 

– Escoitar o audio e comprobar os erros 
do ditado. 

 
 Optional activity: por parellas, 

practicar o diálogo do ditado. 
 
– Completar o diálogo no portátil. 
 
– Ler a regra e escribir exemplos. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Ordenar un diálogo no iPack. 
 
– Ler o recadro Functional language e, 

por parellas, escoller unha situación, 
preparar e practicar un diálogo. 

 
 Optional activity: crear e 

practicar por parellas outro 
diálogo diferente. 

 
– Observar o vídeo: Kit´s travel (Episode 

8).  
 
– Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
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iPack 

 
[8] 

 
 
 
– Ler un modelo de informe. 
 
– Aprender o uso de frases 

que expresan cantidade. 
 
– Realizar unha enquisa e 

escribir a partir dela un 
informe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

WRITING A REPORT 
 
MODEL TEXT 
– Ler Exercicio 1. Ler o texto do libro e 

incluír as preguntas que faltan. 
 
LOOK AT LANGUAGE- EXPRESSING 
QUANTITY 
– Ordenar as palabras marcadas do texto 

de maior a menor en función da 
cantidade. 

 
– Volver escribir as frases no caderno 

escollendo a opción correcta. 
 
– Practicar a expresión de cantidades no 

iPack. 
 

• Optional activity: Conversar 
sobre a estrutura do informe. 

 
WRITING TASK 
– Realizar a actividade de preparación á 

escritura no iPack. 
 
– Escoller un dos temas. Escribir unha 

enquisa e completala cos datos de 10-15 
persoas. 

 
– Escribir un informe sobre os resultados 

da enquisa, usando as expresións de 
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cantidade e seguindo a estrutura que 
marca o exercicio. 

 

 
 

[9] 

 
 
 
– Revise o que aprenderon 

na unidade. 

REVIEW 
 
READING 
– Ler o texto e escoller a opción correcta 

para completalo no caderno. 
 
–  Volver ler o texto e completar as frases 

no caderno. 
 
LISTENING 
– Escoitar o audio e ordenar os programas 

televisivos. 
 
– Escoitar o audio e responder as 

cuestións no caderno. 
 
SPEAKING  
– Por parellas, preparar unha descrición 

dun programa televisivo. 
 
WRITING 
– Escribir cinco ou seis frases sobre o uso 

ou a necesidade dos obxectos que 
aparecen no recadro. 
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ex. 6 pg. 
108 

[10] 

– Avaliar os coñecementos 
adquiridos na unidade. 

– Realización opcional dun dos tests da 
unidade. 

CL AS IW CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 8 Tests 

50’ 
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 Unit 9 - Bright Ideas 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 
 
 

[1] 

 
 

– Conversar sobre algúns 
obxectos innovadores e o 
seu uso. 

 
– Analizar as opinións dos 

produtos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aprender vocabulario sobre 

obxectos da rúa. 
 
– Ler e escoitar un texto 

sobre deseños innovadores 
de obxectos da rúa. 

 
– Responder cuestións sobre 

o texto. 

 
WARM-UP 
– Ler o exercicio, relacionar as fotografías 

coas súas descricións. 
 

– Por parellas, conversar acerca das 
fotografías usando os adxectivos do 
recadro. 

 
 Optional activity: Facer unha 

pequena presentación sobre un 
dos obxectos. 

 
– Observar o vídeo: Water glasses. 

Contestar ás preguntas 
 
IT OPENS ITSELF WHEN IT STARTS 
TO RAIN 
 
VOCABULARY AND READING 
– Presentar o vocabulario na iPack. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
– Conversar sobre os obxectos que se 

observan na rúa. Por parellas, escribir 
nun tempo limitado unha lista co 
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– Entender o vocabulario 

novo no contexto. 

máximo número posible de obxectos. 
 
– Relacionar as preguntas coas respostas 

do recadro. 
 
– Escoitar o audio e comprobar as 

respostas do exercicio 1. 
 
– Responder as preguntas, en relación co 

audio, no caderno. 
 

 Optional activity: escoller un dos 
obxectos das fotografías e 
conversar sobre a elección. 

 
– Ler un texto sobre como reciclar goma 

de mascar no iPack. 
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[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Saber pronomes reflexivos. 
 
– Completar frases e un texto 

con pronome reflexivos. 
 
 

– Relacionar as palabras destacadas do 
texto coas palabras ou frases do 
exercicio. 

 
• Optional activity: Escribir frases 

coas palabras sinaladas do texto. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
 
GRAMMAR- REFLEXIVE PRONOUNS 
– Presentación da forma verbal no iPack. 
 
– Copia e completar as regras do portátil. 
 
– Practicar a gramática co iPack. 
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– Practicar o uso de 

pronomes reflexivos 

– Escribir correctamente as frases cos 
pronomes reflexivos no caderno. 

 
– Copiar e completar os textos no caderno. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escribir cinco frases sobre a familia e os 

amigos usando os pronomes reflexivos e 
os verbos do recadro. 

 
• Optional activity: Escribir varias 

preguntas para un compañeiro 
usando os verbos do exercicio 8. 
Por parellas, responder as 
cuestións. 
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[3] 

 
 
 
– Aprender vocabulario 

relacionado cos utensilios 
de cociña. 

 
– Conversar sobre o uso dos 

utensilios de cociña en 
casa. 

 
– Escoitar algúns adverbios 

para utensilios de cociña. 
 
– Preguntar e responder 

cuestións sobre os 

IT´S CLEVER, ISN´T IT? 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
– Vocabulario presente mediante o iPack. 
 
– Practicar vocabulario coa axuda iPack. 
 
– Conversar sobre os utensilios de cociña. 
 
– Dividir as palabras do recadro segundo o 

seu uso. 
 
– Discutir os utensilios de cociña e os seus 

usos. 
 
– Saber novo vocabulario con iPack. 
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anuncios.  
 
– Aprender novo vocabulario 

con axuda do contexto. 

 
– Escoitar os anuncios e ordenalos. 
 
– Ler as cuestións do exercicio, volver 

escoitar o audio e respondelas. 
 
– Completar as frases do exercicio cos 

verbos do recadro. 
 
– Practicar o vocabulario no iPack. 
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[4] 

 
 
– Aprender o uso dos 

retrousos interrogativos. 
 
– Completar preguntas e 

algúns anuncios con 
retrousos interrogativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMAR- QUESTION TAGS 
– Presentación da estrutura coa axuda do 

iPack. 
 
– Ler as normas, copialas e completalas no 

caderno, elixindo a opción correcta.  
 
– Practicar a gramática co iPack. 
 
– Ler a caixa, copia e completa-lo no 

caderno. Compare respostas en parellas. 
 
– Ler o exercicio e completar as frases co 

retrouso interrogativo axeitado.  
 
– Ler, escoitar e entender o marco Say it! , 

discutir o uso de preguntas de etiqueta. 
 
– Ler os anuncios e volver escribilos no 
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– Escribir un anuncio sobre 

un utensilio de cociña 
cotián. 

 
– Practicar o uso dos 

retrousos interrogativos. 
 

caderno cos retrousos interrogativos 
axeitados. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Escoller un utensilio de cociña, escribir 

un anuncio e compartilo coa clase. 

 
 
 

CL 
SC 
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[5] 

 
 
 
– Ler un artigo sobre un 

festival en Sidney 
(Australia). 

 
– Responder a preguntas 

sobre o artigo. 
 
– Entender o vocabulario 

novo coa axuda contextual. 
 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
– Observar o mapa e conversar sobre 

coñecementos xerais acerca de Australia. 
 
– Introducir novo vocabulario co iPack. 
 
– Ler o exercicio e pensar en unha 

resposta. 
 
– Ler e escoitar o artigo e comprobar a 

resposta do exercicio 1. 
 
– Corrixir os erros das frases no caderno. 
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– Conversar sobre o festival 

Vivid Sydney. 
 
– Planear un festival e dar 

descricións sobre este para 
unha páxina web. 

 

 
– Ler un pequeno texto sobre un show de 

Hong Kong no iPack. 
 
– Sinalar dous verbos e dous adxectivos 

con significado similar ás palabras 
destacadas do artigo. 

 
– Ler e completar as frases coas palabras 

do recadro no caderno. 
 
– Practicar vocabulario con iPack 
 

 Optional activity: Conversar 
sobre as actividades que se poden 
realizar en Sidney e, por parellas, 
escoller unha e conversar sobre a 
elección. 

 
 Did you know? Ler a caixa e falar 

sobre iso. 
 

 Culture note: Australia; Sydney; 
Vivid Sydney. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
– Ler o exercicio e, en pequenos grupos, 

contestar as cuestións. 
 
– Por parellas, planear un festival e 

escribir descricións sobre este. 
 
– Assist o vídeo (Graffiti life) en iPack e 
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S 
 

S & W 
 

L & W 
 
 
 

R & S 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GW 
 

PW 
 

IW 
 
 
 

PW 

 
ex. 3 pg. 
114 
 
iPack 
 
 
ex. 4 pg. 
114 
 
 
ex. 5 pg. 
114 
 
 
 
iPack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ex. 6 pg. 
115 
 
ex. 7 pg. 
115 
 

3´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

3´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

3´ 
 
 
 

3´ 
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exercicios completos do iPack. 
 
FOCUS ON... SCIENCE 
– Ler a pregunta e en parellas conversar 

sobre a resposta.  
 

iPack 
 
 
 
pg. 115 
 

 
 
 

[6] 

 
 
– Escoitar e ler un texto sobre 

a audición e o son. 
 
– Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
– Estudar diagramas de onda 

e enlazalos aos sons. 

FOCUS ON... SCIENCE 
 
– Manter 1 minuto de silencio. Conversar 

sobre  os diferentes sons escoitados. 
 
– Ler e escoitar o texto. Enlazar os 

parágrafos do texto cos temas do 
exercicio.  

 
– Ler o texto de novo. Decidir se as 

sentenzas son verdadeiras ou falsas e 
resolve-los. 

 
– Escoitar o audio e enlazar as ondas 

sonoras coa súa descrición.  
 

• Did you know? Ler a caixa e falar 
sobre iso. 

 
• Optional activity: Facer un diario 

de sons e clasificalos. 
 

 
 

IMF 

 
 

S 
 
 

R & L 
 
 

R 
 
 

L 
 
 
 
 

 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
CLIL pg. 
131 
 
 
ex. 1 pg. 
131 
CD 3 track 
20 
 
ex. 2 pg. 
131 
 
 
ex. 3 pg. 
131 
CD 3 track 
21 
 
 
 

 
 

15´ 
 
 

15´ 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PRACTICAL ENGLISH 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

342 

 
[7] 

 
– Escoitar a un grupo de 

persoas organizando unha 
festa. 

 
– Completar frases baseadas 

na conversa. 
 
– Aprender linguaxe 

funcional para organizar 
unha festa. 

 
– Practicar a organización 

dunha festa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

READING, SPEAKING AND LISTENING 
– Conversar sobre festas e a súa 

organización. 
 
– Ler o exercicio, observar as imaxes e 

pensar unha resposta. 
 
– Escoitar o audio e completar a 

invitación. 
 
– Volver ler o texto e completar as frases 

no caderno. 
 
– Ler o exercicio, escoitar o audio e 

conversar sobre a resposta. 
 
– Escoitar o audio e comprobar as 

respostas do exercicio 4. 
 
–  Ler o recadro Functional language 

(organizing a party) e completar o 
diálogo coas frases do recadro. Por 
parellas, cambiar as frases azuis do 
diálogo, para crear un novo. 

 
– Ditado. 
 
– Ditado. 
 

 Optional activity: organizar unha 
festa, anotando primeiro ideas 
persoais e traballando máis tarde 
en grupo. 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S 
 

R 
 
 

L & W 
 

L & W 
 
 

L & S 
 
 

L & W 
 
 

L & W 
 
 
 
 

L & W 
 

L & W 
 
 
 
 
 

L & S 
 

S 

 
T-SS 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 

PW 

 
pg. 116 
 
ex. 1 pg. 
116 
 
 
ex. 2 pg. 
117 
CD 3 track 
5 
ex. 3 pg. 
117 
CD 3 track 
5 
 
ex. 4 pg. 
117 
CD 3 track 
6 
 
ex. 5 pg. 
117 
CD 3 track 
7 
 
ex. 6 pg. 
117 
 
 
 
 
ex. 7 pg. 

 
5´ 
 

3´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
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– Observar o vídeo: Kit´s travel (Episode 

9).  
 
– Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 117 
 
ex. 8 pg. 
117 
 
 
 
 
 
ex. 9 pg. 
117 
iPack 
iPack 

 
 
 

[8] 

 
– Ler un modelo de informe. 
 
– Repasar algúns puntos 

importantes á hora de 
escribir. 

 
– Practicar buscar e corrixir 

erros. 
 
– Escribir un artigo sobre o 

destaque da vida de cada 
un. 

 
 
 
 
 
 
 

WRITING AN ARTICLE 
 
MODEL TEXT 

 Culture note 
 
– Ler o texto e responder as cuestións. 
 
LOOK AT LANGUAGE- WRITING 
REVIEW 
– Buscar no texto exemplos sobre as 

regras gramaticais que se mencionan no 
exercicio. 

 
– Buscar o erro nas frases e corrixilas no 

caderno. Comparar as respostas en 
parellas. 

 
– Practicar a usar os distintos momentos 

do iPack. 
 

 
 

CL 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 

R & W 
 
 

R & S 
 
 

R & W 
 
 
 

R 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
PW 

 
 

IW 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ex. 1 pg. 
118 
 
 
ex. 2 pg. 
118 
 
 
ex. 3 pg. 
118 
 
 
 
iPack 
 

 
 
 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 
 

5´ 
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  Optional activity: Información 
Busca texto o profesor dixo. 

 
WRITING TASK 
– Realizar a actividade de preparación á 

escritura no iPack. 
 
– Escribir un artigo sobre os momentos 

máis destacados da vida, seguindo as 
instrucións do exercicio. 

 
 

R & W 
 

W 

 
 

IW 
 

IW 

 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 
118 
 
 

 
 

5´ 
 

10´ 

[9] 

 
 
– Escoller unha persoa, lugar 

ou obxecto importante na 
comunidade. 

 
– Buscar información sobre 

esta persoa, lugar ou 
obxecto. 

 
– Preparar e presentar aos 

compañeiros a información 
sobre a persoa, lugar ou 
obxecto. 

 
– Escoitar as presentacións e 

avalialas. 

 
SPEAKING PROJECT: IN OUR 
COMMUNITY 
– Conversar sobre as persoas, lugares ou 

obxectos importantes para a 
comunidade. 

 
– Por parellas, escoller alguén importante 

para a comunidade. 
 
– Planear o modo de presentar a 

información aos compañeiros. 
 
– De forma individual, buscar información 

ou realizar entrevistas. 
 
– Por parellas, preparar e practicar a 

presentación. 
 
– Observar as presentacións dos 

compañeiros e avalialas. 
 

 
CL 
CM 
IMF 
CD 
AA 
SC 
AIP 
CA 

 
 

S 
 
 

R 
 

S & W 
 

R & W 
 

S 
 

L & S 
 

 
 

T-SS 
 
 

PW 
 

PW 
 

IW 
 

PW 
 

T-SS 

 
 
pg. 120 
 
 
Task 1 pg. 
120 
 
Task 2 pg. 
121 
 
Task 3 pg. 
121 
 
Task 4 pg. 
121 
 
Task 5 pg. 
121 

 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

10´ 
 

10´ 
 

10´ 
 

10´ 
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[10] 

 
 
 
– Revise o que aprenderon na 

unidade. 

REVIEW 
 
READING 
– Ler o texto e escoller a opción correcta 

para completalo no caderno. 
 
–  Volver ler o texto e responder as 

cuestións no caderno. 
 
LISTENING 
– Escoita o audio e completando a mesa. 
 
– Escoita de novo o audio, ler o exercicio 

e responder a preguntas no portátil. 
 
SPEAKING 
– Ler o exercicio e, por parellas, realizar 

descricións de obxectos que o 
compañeiro debe trata de adiviñar. 

 
WRITING 
– Ler o exemplo do exercicio e escribir 

cinco ou seis frases sobre o invento 
menos común que cada un coñeza. 
Responder as cuestións. 

 

 
CL 
AA 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

L 
 

L & S 
 
 
 

R & S 
 
 
 

W 
 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

PW 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 1 pg. 
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ex. 2 pg. 
122 
 
 
 
ex. 3 pg. 
122 
CD 3 track 
10 
ex. 4 pg. 
122 
CD 2 track 
10 
 
 
ex. 5 pg. 
122 
 
 
 
ex. 6 pg. 
122 
 

 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 

10´ 
 
 
 

10´ 
 

10´ 
 

[11] 
– Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 
– Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 
CL AS IW CD / OiP 

TR Multi-
ROM 

50’ 
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Unit 2 Tests 

[12] 

– Valorar os coñecementos 
adquiridos ao longo  do 
trimestre. 

– Opcional concreción dun das probas das 
cuartos de final. 

CL AS IW 
 

CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
End-of-term 
3 Tests 

50’ 

[13] 

– Avaliar os coñecementos 
adquiridos ao longo do 
curso. 

– Opcional concreción dun das probas de 
final do curso. 

CL AS IW CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
End-of-year 
Tests 

50’ 
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 RÚBRICAS da Avaliación xeral 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCOITAR            

Comprende a idea xeral de textos orais emitidos por un interlocutor, ou procedentes de 
distintos medios de comunicación, sobre temas coñecidos.            

Extrae información específica de textos orais emitidos por un interlocutor, ou procedentes 
de distintos medios de comunicación, sobre temas coñecidos.            

Aplica os coñecementos sobre a  lingua para resolver problemas de compresión  de textos 
orais.            

Comprende globalmente textos audiovisuais adaptados ao seu nivel.            

FALAR            

Ilustra ou acompaña as mensaxes con recursos gestuales e metalingüísticos adecuados que 
faciliten a comprensión.            

Aplica os coñecementos do sistema lingüístico específicos da lingua estranxeira 
(fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais) para que as producións de textos orais sexan 
correctas.   

           

Produce un discurso comprensible e adecuado á intención de comunicación.            

Achega a súa pronuncia aos estándares da lingua estranxeira.            

CONVERSAR            

Dialoga coherentemente en situacións de comunicación previamente expostas.            

Emprega expresións coloquiais dadas en situacións de comunicación propostas.              
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 

I N S U BE N T S B 
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Aplica as estratexias adecuadas para facilitar a interacción.            

LER            

Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados á idade sobre temas variados e outros 
relacionados con algunhas materias do currículo.            

Extrae información específica de textos escritos adecuados á idade sobre temas variados e 
outros relacionados con algunhas materias do currículo.            

Actúa segundo o lido en textos relativos a temas tratados.              

Aplica os coñecementos do sistema lingüístico (léxicos, estruturais e funcionais) para que 
a comprensión dos textos sexa correcta.            

ESCRIBIR            

Redacta con estruturas, conectores e léxico dados sobre temas tratados.            

Respecta a ortografía do vocabulario estudado e os signos de puntuación nos seus escritos.            

Comunícase por escrito con estruturas aprendidas en distintos contextos.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA            

Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua estranxeira.            

Expresa, utilizando a linguaxe adecuada ao seu nivel,  o procedemento que se seguiu na 
resolución de problemas.            

Resolve crucigramas, quebracabezas ou sopas de letras.            

COMPETENCIA DIXITAL            

Presenta información solicitada a través de Internet.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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Presenta escritos e ideas propias mediante aplicacións informáticas.            

Realiza algunhas transformacións  nos textos compostos en soporte  dixital.              

Organiza visitas virtuais de zonas de interese dalgún lugar falante do idioma.            

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe da lingua 
inglesa.            

APRENDER A APRENDER            

Aplica os coñecementos sobre a  lingua para resolver problemas de compresión  de textos 
orais e escritos.              

Planifica e ten obxectivos claros.            

Explica  as súas estratexias para facerse entender e comprender.              

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Relaciona a cultura da lingua estranxeira coa súa propia.            

Atopa mecanismos para construír diálogos e intercambios comunicativos.            

Traballa en parellas e grupos aceptando o seu papel neses agrupamientos.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira 
(morfoloxía, sintaxe e fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección das producións propias e para comprender mellos as alleas. 

           

Utiliza procesos de autoavaliación.            

Planifica e revisa os seus textos antes de entregalos.            

Segue instrucións para realizar  autónomamente tarefas de aprendizaxe.            
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 Rúbrica de avaliación de contidos e competencias clave integradas 
 

Estándares de aprendizaxe e actividades específicas na unidade 

Niveis de adquisición Instrumentos de avaliación 

E
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 d
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e o propósito comunicativo.         

PLEB1.2. 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. 

        

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación 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. 
 

        

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións sobre temas educativos que estea a 
aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión).         

PLEB1.5. 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. 

        

PLEB1.6. 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. 

        

PLEB1.7. 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: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría 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.         
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PLEB2.2. 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.         

PLEB2.3. 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 con seus 
estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

        

PLEB2.4. 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. 

        

PLEB2.5. 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 opinión 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. 

        

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

        

PLEB2.7. 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. 
 

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. 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). 

        

PLEB3.2. 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.  
 

        

PLEB3.3. 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.  
 

        

PLEB3.4. 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. 

        

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou unha compra por internet).         

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel.         
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. 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.         

PLEB4.2. 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. 
 

        

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

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

        

PLEB4.5. 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 moisinxelos 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.  
 

        

PLEB4.6. 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 CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLB5.1. 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. 

        

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes.         

PLB5.3. 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.).         

PLB5.4. 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.  
 

        

PLB5.5. 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. 
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PLB5.6. 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, elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

        

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

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN PARA SEGUNDO  DA E.S.O. 
 
1. Comprender a idea xeral e informacións específicas de mensaxes orais emitidas cara a cara ou procedentes de distintos medios audiovisuais, sobre 
temas coñecidos. 
 
Este criterio avalía a capacidade para comprender a idea xeral e detalles específicos de mensaxes breves e conversacionais sobre temas familiares tanto 
emitidos cara a cara como por distintos medios audiovisuais sempre que sexa nunha pronuncia estándar, utilizando as estratexias básicas de comprensión 
das mensaxes orais. 
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversas e simulacións relativas ás experiencias persoais, plans e proxectos, empregando estruturas sinxelas, 
as expresións máis usuais de relación social, e unha pronuncia  axeitada para conseguir a comunicación. 
 
Con este criterio avalíase a capacidade para desenvolverse en situacións interactivas que supoñen a integración da comprensión e da expresión oral. As 
conversas daranse en situacións de dous tipos: as habituais de clase (pedir información e aclaración, pedir permiso, traballar en grupo, etc.) e as creadas 
polo profesor (xogos, simulacións, xogos de rol, comunicacións mediante as novas TIC, etc.). As mensaxes poderán ser aínda titubeantes e conter erros 
morfosintácticos e léxico reducido sempre que a mensaxe sexa comprensible. 
 
3. Comprender a información xeral e a específica de diferentes textos escritos, auténticos e adaptados de extensión variada e axeitados á súa idade, 
demostrando a comprensión mediante unha actividade específica. 
 
Mediante este criterio avalíase a capacidade para comprender textos escritos de carácter interpersoal como correspondencia, anuncios, folletos de diverso 
tipo, narracións, artigos de revistas xuvenís, páxinas web, letras de cancións, etc., aplicando estratexias de lectura como a inferencia de significados polo 
contexto, a aplicación de regras de formación de palabras ou dos coñecementos transferidos das linguas que coñece ou vinculados a outras áreas do 
currículo. Con este criterio avalíase tamén a capacidade para ler textos, en soporte papel ou dixital, dunha certa extensión, recorrendo ao dicionario de 
xeito espontáneo cando resulte difícil a comprensión global do argumento por descoñecemento dalgunha palabra clave, e demostrando a súa comprensión 
mediante tarefas lingüísticas e non lingüísticas. 
 
4. Redactar de xeito guiado textos diversos en diferentes soportes, empregando estruturas, conectores sinxelos e léxico adecuados, coidando os aspectos 
formais e respectando as regras elementais de ortografía e de puntuación para que sexan comprensibles ao lector e presenten unha corrección aceptable 
para a comunicación. 
 
Por medio deste criterio avalíase a capacidade do alumnado para expresar por escrito, en soporte papel ou dixital, de xeito comprensible para o lector, 
descricións sobre acontecementos e actividades cotiás e familiares, narracións sobre experiencias persoais, plans e proxectos, cartas, postais, formularios e 
correos electrónicos de forma guiada. Valorarase tamén a presentación clara, limpa e ordenada. 
 
5. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaxe e de autocorrección das producións propias orais e escritas e para comprender as producións alleas. 
 
Este criterio avalía a capacidade do alumnado para aplicar os seus coñecementos sobre o sistema lingüístico e reflexionar sobre a necesidade da corrección 
formal que fai posible a comprensión tanto das súas propias producións como das alleas. 
 
6. Identificar, utilizar algunhas estratexias básicas utilizadas para progresar na aprendizaxe. 
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Este criterio pretende avaliar se se empregan estratexias que favorecen o proceso de aprendizaxe como a capacidade de valorar os seus progresos, a 
reflexión sobre a propia aprendizaxe, a utilización de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso correcto do dicionario para 
identificar a acepción axeitada ao contexto; uso de recursos bibliográficos, informáticos e dixitais co fin de recompilar información, ampliar ou revisar 
aspectos traballados na aula, participación na avaliación da propia aprendizaxe, e uso dalgúns mecanismos de autocorrección. 
 
7. Usar de xeito guiado as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar información, producir textos a partir de modelos e para establecer 
relacións persoais mostrando interese polo seu uso. 
 
Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e comunicación como ferramentas de comunicación e de 
aprendizaxede xeito guiado, en actividades habituais de aula e para establecer relacións persoais. As comunicacións que se establezan versarán sobre 
temas familiares previamente 
traballados. Tamén se terá en conta se se valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor, a súa actitude cara á lingua estranxeira e os seus 
intentos por empregala. 
 
8. Identificar e poñer exemplos dalgúns aspectos sociais, culturais, históricos, xeográficos ou literarios propios de países onde se fala a lingua estranxeira e 
amosar interese por coñecelos. 
 
A través deste criterio apreciarase o coñecemento dos trazos máis importantes e característicos da sociedade, cultura, historia, xeografía e literatura dos 
países onde se fala a lingua estranxeira. Tamén se avaliará se alumnos e alumnas amosan respecto cara aos valores e comportamentos doutros pobos, 
superando dese xeito algúns estereotipos. 
 
9. Reformular na lingua propia o sentido dun texto, oral ou escrito, sobre temas previamente traballados na aula, para facelo comprensible a interlocutores 
que descoñecen a lingua estranxeira en estudo. 
 
Trátase de avaliar a capacidade de facer mediación entre persoas interlocutoras que non poden entenderse polo descoñecemento da lingua, facendo 
equivalencia dunha lingua a outra ou dando explicacións do significado do texto. 
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CRITERIOS Y CONTIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN POSITIVA (5 OU MÁS PUNTOS) PARA SEGUNDO DA E.S.O. 
 
O alumado de SEGUNDO DA E.S.O. será avaliado, ademais de cos CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN,  de acordo cos diferentes graos de bondade ou 
insuficiencia amosados nas capacidades específicas para: 
 
• Comprender de xeito global, por medio dunhas pautas dadas, textos orais e escritos: cancións, diálogos, narracións, cartas... 
 
• Relacionar textos orais con ilustracións e textos escritos. 
 
• Extraer información específica de textos orais e escritos auténticos: detectar palabras clave e contestar a algunhas preguntas. 
 
• Extraer información específica de textos orais para reencher estadiños, completar frases . . . 
 
• Usar o inglés oralmente para describir, xogar, opinar, dramatizar, formular preguntas e respostas, etc.., apoiándose en ilustracións, textos escritos. 
 
• Analizar e extraer información específica de textos escritos por medio de preguntas. 
 
• Deducir, identificar e analizar a forma, función  significado dalgúns aspectos da gramática, pronunciación do Inglés, completando frases e contestando a 

preguntas. 
 
• Clasificar o vocabulario segundo uns criterios dados: campo semántico, función... 
 
• Completar descricións, formularios, enquisas, notas breves, etc., usando unhas palabras dadas e seguindo un modelo. 
 
• Producir textos orais e escritos comprensibles cun nivel básico de corrección e precisión . 
 
• Usar o aprendido para corrixir textos orais ou escritos onde a parte errónea téñase identificada previamente. 
 
• Realizar un proxecto usando o vocabulario e as estructuras aprendidos e información gráfica seguindo unhas pautas dadas. 
 
• Usar distintas formas de aprender o Inglés: cantar, ler, dramatizar... 
 
• Participar activamente en diálogos, enquisas e dramatizacións usando estratexias para non romper a comunicación: xestos, debuxos... 
 
• Aplicar distintas técnicas na obtención de información usando fontes como diccionarios, enciclopedias, revistas, vídeos... 
 
• Mostrar interese polo xogo lingüístico e a creación persoal creando diálogos e xogos. 
 
• Mostrar curiosidade e respecto por aspectos socioculturais dos países anglófonos participando en dramatizacións, realizando as actividades propostas e 

analizando cancións segundo unhas pautas dadas. 
 
• Comparar e analizar algúns aspectos dos países anglófonos cos do noso país: obras literarias, cancións, anuncios, etc., seguindo unhas pautas dadas. 
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• Valorar comportamentos que favorecen a comunicación e a convivencia, escoitando con respecto ós compañeiros e compañeiras, usando fórmulas de 

respecto... 
 
• Valorar o propio proceso de aprendizaxe por medio de cuestionarios. 
 
• É OBRIGATORIA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DE LECTURA COMPRENSIVA DO NÚMERO DE LIBROS GRADUADOS QUE CADA 

PROFESOR OU PROFESORA INDIQUE, ASÍ COMO A ENTREGA DOS READING REPORTS CORRESPONDENTES EN PRAZO E XEITO 
ACORDADOS CUN MÁXIMO DE TRES POR CURSO. VÉXASE A SECCIÓN DO PLAN LECTOR. 

• DO MESMO XEITO É UNHA OBRIGA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE AUDIO E VÍDEO QUE LLE SEXAN ENCOMENDADAS POLO 
PROFESORADO, ASEMADE DAS PROBAS, PRESENTACIÓNS E ACTIVIDADES ORAIS E ESCRITAS. 

• O PROFESORADO RECOMENDARÁ POR ESCRITO A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE VERÁN COMO SISTEMA DE REPASO E RECUPERACIÓN 
PARA O ALUMNADO QUE NON APROBE A MATERIA EN XUÑO E TEÑA QUE SE PRESENTAR NA CONVOCATORIA DE SETEMBRO. 

• Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse explicitamente en cada unha das 
mesmas por nivel educativo e non teñen por que ser necesariamente sempre os mesmos para a resolución da cualificación de 
avaliaciones ou final. 
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Terceiro curso. 
 
Como recolle o Decreto 86/2015 'O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a 
protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a 
mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (…) é 
un documento de particular transcendencia non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia 
de cursos, programas e titulacións entre os Estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que 
transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. 
Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en 
marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun 
enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas.' Esta programación pretende continuar na línea de adaptar estes 
documentos para contribuír a eses obxectivos. 

A programación deste curso recolle a contribución aos obxectivos do currículo básico na sección 1. Integra os diferentes elementos curriculares -
contidos (sección 2), competencias (sección 3) criterios xerais de avaliación e mínimos esixidos (sección 4), e estándares de aprendizaxe (sección 
5)- para a ensinanza da lingua estranxeira. Tamén recolle rúbricas ou táboas de indicadores para a avaliación da adquisición das competencias e o 
logro dos obxectivos da materia. 

Na secuenciación de contidos por unidade (sección 6),  organizada por bloques de contidos linguísticos, ademáis dos criterios de avaliación 
específicos, e das competencias correspondentes, incluíronse os estándares de aprendizaxe, e se concretan os elementos transversais previstos. A 
metodoloxía e a aplicación do MCER se explican na sección 7. A avaliación, os varios instrumentos de avaliación, así como o deseño da avaliación 
inicial e as medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados están no apartado 9.  Entre os 
instrumentos de avaliación, inclúese a Rúbrica de Avaliación de competencias para cada unidade e para o curso completo, así como os Indicadores 
para cada competencia. Na sección 10 trátanse as medidas de atención á diversidade. Na sección 11 propoñemos os mecanismos de revisión, 
avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

Os criterios de avaliación describen as metas que se pretenden lograr neste curso. As concrecións destes criterios aparecen definidas nos estándares 
de aprendizaxe, que están conectados coas competencias. Os contidos describen os medios para lograr estas metas. A organización destes 
elementos en táboas ou rúbricas de avaliación – ferramentas analíticas de medición de niveis de realización de tarefas específicas ou de adquisición 
de competencias- nos permite chegar a unha avaliación por criterios. 
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As competencias clave están ligadas a un desempeño eficaz nun contexto determinado. As situacións de aprendizaxe deseñadas para o seu 
desenvolvemento incorporan tarefas que contextualizan as aprendizaxes e que permiten avanzar en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 
 
1. OBXECTIVOS 
O currículo básico establece que a Educación Secundaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan unha serie 
de obxectivos. A materia de inglés contribuirá fundamentalmente aos seguintes, como se establece no Decreto  86/2015 correspondente: 

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. 

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, así́ 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, así́ 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. 

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

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. 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

As competencias clave que debe ter o alumnado cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida persoal e 
laboral cítanse no seguinte listado (en negrita as siglas que se utilizan máis adiante no texto para as competencias que esta materia contribúe a 
desenvolver con máis intensidade). Nos parágrafos que seguen describimos a contribución desta materia ao desenvolvemento das competencias 
clave en 3º ESO. 

 CL- Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 CD- Competencia dixital. 
 AA- Aprender a aprender. 
 CSC- Competencias sociais e cívicas. 
 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 
 CEC-Conciencia e expresións culturais. 
 
 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo do inglés contribúe ao desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices 
comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como 
instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 
coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 
 

 Competencia en comunicación lingüística: 
O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de 
novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral.  A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da 
linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 
comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. Isto se realizará a través de 
actividades de comprensión oral, construción de vocabulario e coñecementos básicos de fonética. 
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 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar 
informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e 
dos produtos e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender 
mellor os avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte destas 
competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 
 
 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua 
estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta 
competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. Os 
materiais de traballo, así como as aulas do centro escolar ofrecen a oportunidade de incidir e profundizar nesta competencia. 
 
 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ao incluír contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 
aprendizaxe, para que cada neno e cada nena identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. 
Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, 
a expresión lingüística e a motivación do logro, entre outras 
Gradualmente se desenvolverán destrezas e aprenderán estratexias e habilidades que lles farán ao alumnado conscientes do que saben e do que é 
necesario aprender, como por exemplo a observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a reflexión no traballo, 
a capacidade de elixir e opinar, a organización e o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución das metas e 
logros. Ao reflexionar sobre a propia aprendizaxe identificarán como aprender mellor e que estratexias os fan máis eficaces e favorecerase a 
autonomía e iniciativa persoal así como a toma de decisións racional e criticamente. En síntese, conciencia, xestión e control das propias 
capacidades e coñecementos. Distintos cadros e autoavaliacións en cada unidade guiarán esta aprendizaxe. 
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 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven para a comunicación social, senón que tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua 
estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 
Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de 
comportamento, promove a tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 
 
Todas estas habilidades sociais traballaranse e reflectiranse no noso proxecto educativo, ao longo de todo o curso.  En xeral o traballo cooperativo 
en parellas ou en pequenos grupos e en especial actividades do tipo Language in action, Practical English e o video dialogue están dirixidas a 
mellorar a competencia social e cidadá. Ademais os temas das unidades e cada un dos textos promoven un sentido de responsabilidade ética e un 
espírito comunitario. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal 
involucran a miúdo outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: 
poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as propias 
decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, 
desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo 
tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 
 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas. A aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia cando os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións 
desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse 
como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 
A través dos materiais utilizados incorpórase o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes 
artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares. 
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3. CONTIDOS 

Os contidos agrupánse en bloques: 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. Os obxectivos que lles corresponden, así como os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe por unidade aparecen 
recollidos nas planillas de secuenciación de unidades (sección 6). 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 
- Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais e detalles relevantes).  
- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 
- Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 
- Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica). 

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

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

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

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación 
- Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da interacción. 
- Adecuación do texto ó destinatario, ó contexto e ó canal, aplicando o rexistro e a estrutura de discurso adecuados a cada caso, e escollendo 



 

365 

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, ós 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 paráfrasis dun término ou unha expresión. 
- Petición de axuda ou clarificación. 

Paralingüísticos: 
- Sinalización de obxectos, usos deícticos ou realización de accións que aclaren o significado. 
- Uso de elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor comunicativo. 
- Uso dos elementos prosódicos sinxelos (pausas, ritmo e entonación) como substitutos dos marcadores discursivos para indicarlle ó destinatario 

ou oínte as partes do discurso que deben ser cointerpretadas. 
 

B2.2. Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación propia da súa idade e do seu nivel escolar. 

B2.3. Uso da quenda de palabra con indicadores básicos e máis habituais de que se quere falar, e de recoñecemento do desexo de falar das demais 
persoas. 

B2.4. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e facerse comprender. 
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 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Movilización 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 plantexamiento de hipótesis sobre significados a partir da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 
- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

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

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación 
• Movilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas a fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre 

o tema, o que se pode ou se quere decir, etc.). 
• Localización e uso adecuados 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. 
• Expresión da mensaxe con claridade axustándose ós modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
• Reaxuste da tarefa (emprender unha versión más modesta de ésta) 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: 
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• Identificación de problemas, erros e repeticións. 
• Atención ás convencións ortográficas e ós signos de puntuación. 
• Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.). 
• Reescritura definitiva. 
•  
• B4.2. Características textuais. Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia, cohesión e adecuación, propios do seu nivel escolar. 

• Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural, aspectos socioculturais 

• B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

• Sons e fonemas vocálicos. 
• Sons e fonemas consoánticos e as súas agrupacións. 
• Procesos fonolóxicos básicos. 
• Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

• B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

• Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
• Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas. 

• B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía 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 etranxeira e o noso. 

• Actitud receptiva e respetuosa cara ás persoas, ós países e ás comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á 
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propia. 

• B5.4. Plurilingüismo: 

• Recoñecemento da realidade multilingüe da propia contorna. 
- Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha 

competencia comunicativa integrada. 
- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valorando positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 
- Descrición de calidades físicas e abstractas básicas 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 básicos da comunicación e a organización elemental do discurso. 

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

- Expresións  fixas,  enunciados  fraseolóxicos, saúdos, despedidas, preguntas por  preferencias e  expresión de opinións. 
- Léxico  sobre  temas  relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo. 

B5.7. Rutinas ou modelos de interacción básicos e habituais segundo o tipo de situación de comunicación, propia da súa idade e do seu nivel, ou 
modelos de interacción básicos e habituais segundo o tipo de situación de comunicación, propia da súa idade e nivel. 

B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias do inglés: 
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- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due 
to); finalidade (to + infiniive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the 
fastest); resultado (so...); condición (if; unless). 

- Relacións temporais (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags). 
- Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and 

phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem , nobody, nothing; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect) presente (present simple and continuous); futuro 

(going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future perfect); habitual (simple tenses + 

Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start - ing); terminativo (stop -ing). 
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade (may; might; 

perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous). 

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

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

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estate; duration 

(from...to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
- Make and do. 
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4. CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN PARA TERCEIRO DA E.S.O. 
 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. 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.   

B1.2. 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. 

B1.3. 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.   

B1.4. 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. 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e pausadas 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. 

B1.6. 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. 

B1.7. 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. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. 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 
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aproximados, se non se dispón doutros máis precisos. 

B2.2. 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. 

B2.3. 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. 

B2.4. 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. 

B2.5. 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. 

B2.6. 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. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso 
dos coñece-mentos 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. 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, mensaxes breves que conteñan información, instrucións e indicacións básicas 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá. 

B3.3. 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. 

B3.4. 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. 
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B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos propios da súa idade e do seu 
nivel escolar. 

B3.6. 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. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. 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 expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

B4.2. Coñecer e 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). 

B4.3. 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).. 

B4.4. 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. 

B4.5. 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. 

  Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. 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. 

B5.2. 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. 
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B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións habituais propias do nivel. 

B5.4. 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 (contorna 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 respectivos. 

B5.5. 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. 

B5.6. 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). 

B5.7. 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. 

B5.8. 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. 

B5.9. 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. 

B5.10. 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. 
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CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIDOS  
 
Para acadar 5 puntos ou máis na avaliación final do curso e nivel o alumnado deberá amosar estas esixencias mínmas: 
 

• Capacidade de comprender: 
 textos auténticos sencillos (cartas, artigos de interese xeral, anuncios, avisos, relatos, etc) 
 

• Capacidade de expresar as túas ideas: 
 en conversación 
 ante un público 
 por escrito 
 

• Capacidade de usar correctamente expresións apropiadas á situación e ao que queiras comunicar 
 

• Todo isto con: 
 -corrección gramatical 
 -vocabulario axeitado 
 -pronuncia comprensible 
 -variedade de vocabulario e estructuras 
 -claridade (na organización, presentación, etc) 
 -respostas axeitadas á situación 
 

• Ser capaz de iniciar e manter unha conversa pedindo e dando aclaracións sobre do que se quera dicir, sempre que sexa necesario 
• Progreso na aprendizaxe da lingua e nas formas de traballar (estratexias, uso de fontes, etc) 
• Progreso na autocorrección 
• Reflexionar sobre da lingua inglesa e o seu funcionamento 
• Reflexionar e buscar información sobre como podes aprender mellor, e tomar as medidas necesarias para levar isto adiante 
• Colaborar na planificación, realización, análise e avaliación 

do traballo individual e de grupo 
• Traballo suficiente, organizado e continuado 
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• É OBRIGATORIA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DE LECTURA COMPRENSIVA DO NÚMERO DE LIBROS GRADUADOS QUE CADA 
PROFESOR OU PROFESORA INDIQUE, ASÍ COMO A ENTREGA DOS READING REPORTS CORRESPONDENTES EN PRAZO E XEITO 
ACORDADOS CUN MÁXIMO DE TRES POR CURSO. VÉXASE A SECCIÓN DO PLAN LECTOR. 

• DO MESMO XEITO É UNHA OBRIGA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE AUDIO E VÍDEO QUE LLE SEXAN ENCOMENDADAS POLO 
PROFESORADO, ASEMADE DAS PROBAS, PRESENTACIÓNS E ACTIVIDADES ORAIS E ESCRITAS. 

• O PROFESORADO RECOMENDARÁ POR ESCRITO A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE VERÁN COMO SISTEMA DE REPASO E RECUPERACIÓN 
PARA O ALUMNADO QUE NON APROBE A MATERIA EN XUÑO E TEÑA QUE SE PRESENTAR NA CONVOCATORIA DE SETEMBRO. 

• Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse explicitamente en cada unha das 
mesmas por nivel educativo e non teñen por que ser necesariamente sempre os mesmos para a resolución da cualificación de 
avaliaciones ou final. 
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5. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe se organizan seguindo os bloques. Recollemos a continuación o lexislado para Primeira Lingua Extranxeira por 
bloques (PLEB) 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

PLEB1.1. 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). 

PLEB1.2. 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. 

PLEB1.3. 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). 

PLEB1.4. 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e 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. 

PLEB1.6. 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. 

PLEB1.7. 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 
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PLEB2.1. 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. 

PLEB2.2. 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. 

PLEB2.3. 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. 

PLEB2.4. 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). 

PLEB2.5. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para realizar 
un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre temas 
habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, 
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

PLEB3.1. 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). 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e claro, e 
relacionados con asuntos do seu interese.   

PLEB3.3. 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. 
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PLEB3.4. 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. 

PLEB3.5. 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. 

PLEB3.6. 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). 

PLEB3.7. 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 

PLEB4.1. 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. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas 
accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais acontecementos 
de forma esquemática. 

PLEB4.3. 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). 

PLEB4.4. 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.   

PLEB4.5. 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.   

PLEB4.6. 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 
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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. 

PLEB4.7. 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 

PLEB5.1. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, para 
facerse comprensible case sempre. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, 
rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, expresar 
opinións, etc.) en rexistro estándar. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

PLEB5.5. 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. 

PLEB5.6. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu 
nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

PLEB5.8. Explica o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo, na propia lingua, para un interlocutor próximo real ou simulado que 
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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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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6. SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
Programamos un modelo de secuencia temporal de aprendizaxe, que integra na mesma planilla, para cada unidade, os contidos lingüísticos, os 
criterios de avaliación (por bloques),  os estándares de aprendizaxe, as actividades que concretan os estándares e por último os indicadores das competencias que 
se desenvolven, por unidade. Asimismo recolle os obxectivos ('referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso 
educativo' Decreto DECRETO 86/2015) que se buscan alcanzar con cada actividade. 
 
Tamén hai un traballo transversal previsto con cada unidade didáctica, como se cita a continuación 
 
Unidades Elementos transversais Aspectos 
Introducción- Starter unit   
Unit 1- Time for a change Xeografía Pirámides de idade, poboación mundial 
Unit 2- Storytelling Literatura Tipos de textos 
Unit 3 – Choices, choices Bioloxía Nutrientes 
Unit 4 – Communication TICs Redes de ordenadores 
Unit 5 – A life of crime Cidadanía Declaración DDHH 
Unit 6 – Creativity Educación Física Regulamentos no deporte 
Unit 7 – A big improvement Xeografía Viaxes- sistemas de transporte 
Unit 8 – Living together Matemáticas Métodos estatísticos 
Unit 9 – A better world Música Instrumentos e hª da música 

Segundo as necesidades reais no día a día, os ritmos de aprendizaxe – individuais e colectivos, así como a actitude de cada grupo/ clase, e ás necesidades de 
atención á diversidade, procederáse a modificación desta programación prevista. 
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 Starter Unit 
OBXECTIVOS 

(DECRETO 86/2015) 
CONTIDOS 

LINGÜÍSTICOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
(por bloques- B1-B2-B3-B4-B5) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
Primeira Lingua Extranxeira por bloques (PLEB) 

COMPE 
TEN 
CIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións sobre: 
o que están 
facendo o 
alumnado; 
inferencia na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Vocabulary 
Presentation, 
Vocabulary 
practice; 
Functional 
language); 
participación en 
conversacións 
nas que se 
intercambia 
información 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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persoal falando 
sobre o que 
fixeron “When 
did you last…?”. 
Apoio na 
información 
proporcionada 
nos cadros 
Express it! para 
desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
revisión dos 
coñecementos 
previos. 
Comprensión de 
textos sinxelos 
en diferentes 
contextos de 
comunicación: 
un email. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
estudo e análise 
dos exemplos 
presentados. 
Revisión, 
memorización e 
uso das 
estruturas 
utilizadas. 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
identificación da 
pronunciación 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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do vocabulario 
da unidade. 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: a 
ortografía do 
novo 
vocabulario. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: un texto sobre 
os plans de 
vacacións; 
intercambio 
comunicativo 
para comunicar 
situacións 
habituais 
ocorridas cando 
se está de 
vacacións; un 
chat. 

 Funcións 
comunicativas: 
preguntar e 
responder 
preguntas sobre 
feitos pasados; 
describir 
fotografías; 
descrición das 
vacacións e 
destinos 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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vacacionais; 
comparar 
diferentes pratos; 
utilizar 
expresións 
habituais na 
aula; descrición 
de emocións; 
preguntar e 
responder 
preguntas nunha 
conversación na 
Internet. 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
Emotions: 
angry, excited, 
funny, lonely, 
nervous, relaxed, 
surprised, tired. 
Experiences: 
cook a healthy 
meal, feel 
worried, go on a 
school trip, have 
a lie-in, have a 
sleepover with 
friends, make 
new friends, 
sunbathe. 
Holidays: book 
a hotel / hostal / 
B & B, buy 
souvenirs from a 
shop, explore a 
new place, get 
sunburned, go 
abroad on 
holiday, have an 
accident, hire a 
car on holiday, 
lose your 
suitcase or 
passport, meet 
new people, miss 
a flight / the bus 
/ the train, send 
a postcard. 
Food: beans, 
carrots, cheese, 
chicken, chilly 
sauce, pepper, 
sugar, salt, 
yoghurt, 
crunchy, healthy, 
spicy, sweet, 
tasty 

 Estruturas 
sintáctico-
discursivas: 
Past simple. 
Present simple 
and present 
continuous. 
Frequency 

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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 Unit 1 – Time for a change 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE 
TEN 
CIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
(Vocabulary 
presentation); 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións sobre: 
adxectivos 
relacionados coa 
conducta, o 
comportamento 
e as calidades 
persoais; 
inferencia na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Vocabulary 
presentation, 
Vocabulary 
practice); 
participación en 
conversacións 
nas que se 
intercambia 
información 
persoal falando 
sobre a familia, 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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as calidades 
persoais, a 
conduta e os 
cambios ó 
facerse maior. 
Apoio na 
información 
proporcionada a 
partir do 
Functional 
language para 
desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 

 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a lectura de 
textos (Reading 
preparation); 
comprensión do 
contido 
presentado no 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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blog Our year of 
Change, resposta 
ás preguntas e 
comprensión de 
vocabulario 
específico. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade 
escrita (Writing 
preparation); 
recopilación de 
ideas como paso 
previo para a 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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descrición da 
nosa escola na 
web. Lectura e 
seguimento das 
pautas para a 
redacción do 
texto proposto: 
descrición da 
escola 
mencionando 
algunhas 
normas, as 
materias que hai 
e o horario no 
que se imparten. 
(Writing task). 
Producir textos 
escritos sinxelos 
con finalidades 
variadas sobre 
distintos temas 
utilizando 
estratexias e 
recursos 
adecuados á 
cohesión e 
coherencia. 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
reprodución de 
números, datas, 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 



 

396 

siglas e 
acrónimos. 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: 
ortografía de 
números, datas, 
siglas e 
acrónimos. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: un vídeo sobre 
o crecemento 
persoal; 
descrición dos 
feitos que fan 
que a xente se 
sinta adulta; 
dous episodios 
do vídeo 
Growing up; o 
vídeo Difficult 
environments. 
Intercambio 
comunicativo e 
participación en 
conversacións 
expresando a súa 
opinión persoal, 
a conduta de 
cada un, as 
calidades 
persoais e a 
familia; un 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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artigo sobre as 
calidades 
persoais What 
should I do to 
get experience? 

 Funcións 
comunicativas: 
participación en 
interaccións 
orais, debate 
sobre sucesos, 
normas, 
comportamento 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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e calidades 
persoais; 
explicación e 
reacción ante os 
cambios; 
expresión da 
obrigación e 
prohibición, 
habilidade, 
permiso e 
recomendación; 
comprender a 
información en 
soporte 
audiovisual; 
comprender un 
programa 
radiofónico; 
comprender e 
executar un 
ditado. 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
Adjectives – 
behaviour: 
acceptable, 
badly-behaved, 
common, 
compulsory, 
direct, dishonest, 
easy-going, fair, 
familiar, honest, 
indirect, strict, 
unacceptable, 
unfair, 
unfamiliar, 
voluntary, well-
behaved. 
Adjectives – 
personal 
qualities: active, 
adventurous, 
ambitious, 
artistic, 
confident, 
creative, 
curious, hard-
working, logical, 
mathematical, 

 

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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 Unit 2 – Storytelling 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE 
TEN 
CIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a audición 
(Listening 
preparation); 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións e 
vídeos para 
poder expresar 
opinións acerca 
das películas; 
inferencia na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 



 

401 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Speaking 
preparation); 
participación en 
conversacións 
nas que 
intercambia 
información 
sobre as 
actividades e 
opinións. Apoio 
na información 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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proporcionada 
como Useful 
language para 
desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 
Uso da linguaxe 
corporal para 
facerse entender. 

 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión:. 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a lectura de 
textos (Reading 
preparation); 
identificación de 
titulares no 
artigo How to 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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make a 
blockbuster; 
comprensión da 
información e 
corrección de 
propostas falsas. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade 
escrita (Writing 
preparation); 
organización do 
texto en 
parágrafos como 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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paso previo para 
a elaboración 
dun texto; 
lectura e 
seguimento das 
pautas para a 
redacción do 
texto proposto: 
explicar algunha 
historia que 
rematou ben ou 
non tan ben 
(Writing task). 

 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
palabras cos 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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sons /s/ e /z/. 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: 
conectores so, 
although e 
because. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: un vídeo sobre 
historias 
favoritas 
Favourite 
stories; un 
podcast sobre os 
hobbies dunha 
novelista; un 
vídeo cultural 
sobre grandes 
escritores 
irlandeses Great 
Irish Writers; 
uns anuncios 
sobre os eventos 
culturais en 
Londres; o vídeo 
interactivo 
Meeting a 
storyteller; un 
texto cultural (A 
storytelling tour 
of Ireland) e a 
expresión de 
preferencias (In 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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London this 
week). 

 Funcións 
comunicativas: 
expresión de 
opinións. 
Descrición de 
libros e 
películas. 
Descrición e 
narración de 
accións pasadas. 
Expresión de 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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preferencias. 
Realización de 
pequenos 
debates sobre os 
temas propostos. 
Comprensión da 
información 
contida nun 
podcast. 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
Libros y 
películas: 
Adjectives – 
opinions: 
disappointing, 
dramatic, dull, 
enjoyable, 
entertaining, 
hilarious, 
informative, 
original, 
predictable, 
realistic, 
spectacular, 
terrifying. Books 
and films: 
award, 
beginning, 
bestseller, critic, 
ending, film 
director, hit, 
main character, 
novelist, plot, 
review, setting. 
Learn it!: 
character. 

 Estruturas 
sintáctico-
discursivas: 
Quantifiers: too, 
too much, too 
many, (not) 
enough. Past 
simple: 
completed 
actions in the 
past  Past 

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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 Unit 3 – Choices, choices 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIA
S 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a audición 
(Listening 
preparation); 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións sobre: 
o tempo libre; 
inferencia na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Speaking 
preparation); 
participación en 
conversacións 
nas que se 
realizan 
suxestións e se 
chega a acordos. 
Apoio na 
información 
proporcionada 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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como Functional 
language para 
desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 
Uso da linguaxe 
corporal para 
facerse entender. 

 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a lectura de 
textos (Reading 
preparation); 
identificación de 
información 
detallada e 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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capacidade de 
resumir un texto. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade 
escrita (Writing 
preparation); 
concienciación 
do uso dos 
parágrafos; 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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lectura e 
seguimento das 
pautas para a 
redacción dalgún 
dos textos 
propostos 
(Writing task). 

 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: os 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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sons /ɜ:/ e /ə/. 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: 
correcting 
spelling 
mistakes. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: vídeos sobre o 
comercio online, 
na rúa e facendo 
viaxes The way 
we shop, Putting 
together a 
scooter; un 
vídeo 
relacionado con 
restaurantes 
internacionais A 
world of food; 
intercambio 
comunicativo 
para facer 
suxestións e 
chegar a 
acordos; 
identificación da 
diversidade no 
mundo: Food in 
Trinidad and 
Tobago. Sports 
and holiday 
activities. Un 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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proxecto en 
grupo A class 
survey. 

 Funcións 
comunicativas: 
conversacións 
sobre compras e 
momentos de 
lecer; descrición 
de actividades 
realizadas e non 
realizadas; 
presentación de 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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opcións co fin de 
chegar a un 
acordo; realizar 
unha 
investigación 
con toma de 
datos; análise 
dun tipo de 
texto: a 
discussion essay; 
realización 
dunha enquisa, 
recollidad de 
datos. 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
Money and 
shopping: 
afford, bargain, 
be worth, 
borrow, brands, 
cost, discount, 
lend, sales, save 
up, 
waste. Free-
time activities: 
archery, 
athletics, card 
making, 
computer skills, 
drama, fashion 
design, 
kayaking, rock 
climbing, street 
art, street dance, 
trail biking, 
wakeboarding.
 Phrasal 
verbs: catch up, 
join in, miss out, 
pick up, take 
up, try 
out. Food 
adjectives: 
delicious, mild, 
nutritious, sour, 
spicy, sweet. 
Word builder: 
Phrasal verbs 
with ‘up’: fill up, 

    

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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 Unit 4 – Communication 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIA
S 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a audición 
(Listening 
preparation); 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións sobre: 
sentimentos, 
comunicación e 
tecnoloxía; 
inferencia na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Speaking 
preparation); 
participación en 
conversacións 
nas que se pide 
axuda por 
teléfono. Apoio 
na información 
proporcionada 
como Functional 
language para 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 



 

420 

desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión:. 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a lectura de 
textos (Reading 
preparation); 
identificación 
das frases que 
encaixan do 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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artigo On your 
travels; 
comprensión da 
información 
presentada e dos 
misunderstandin
gs. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade 
escrita (Writing 
preparation); 
análise da 
estrutura dun 
email; lectura e 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguimento das 
pautas para a 
redacción dun 
email incluíndo 
dous de entre os 
catro puntos 
propostos 
(Writing task). 

 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: os 
sons /t/, /d/ e /id/ 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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na terminación 
dos –ed 
adjectives. 
Clasificación dos 
adxectivos 
segundo a súa 
pronunciación. 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: uso 
dos signos de 
puntuación. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: un vídeo sobre 
a aprendizaxe de 
linguas e os 
lugares máis 
indicados para 
practicalas; o 
vídeo cultural 
Drums from 
around the 
world; 
intecambio 
comunicativo co 
fin de adiviñar 
de que aparato 
electrónico se 
está falando; 
unhas 
instrucións de 
uso e 
características 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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dun smartphone 
(Your new 
smartphone); 
websites que 
poderían usarse 
nun centro 
escolar. 

 Funcións 
comunicativas: 
debate sobre 
comunicación e 
tecnoloxía; 
petición de 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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axuda por 
teléfono; dar 
unha pequena 
charla sobre un 
músico; 
comprender a 
información 
dada nun 
programa 
radiofónico; 
comprender 
conversacións 
telefónicos; 
descrición dunha 
experiencia 
nunha viaxe 
escolar ou unhas 
vacacións en 
familia; 
descrición de 
consellos para 
mellorar a 
expresión escrita 
(Look at 
language). 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
Communication 
and technology 
Adjectives – 
feelings: 
amusing, 
annoying, 
confusing, 
embarrassing, 
fascinating, 
frightening, 
inspiring, 
irritating, 
motivating, 
relaxing, 
upsetting, 
worrying. Verbs 
- Technology: 
browse, charge, 
plug in, press, 
scroll, stream, 
swipe, switch off, 
switch on  tap  

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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 Unit 5 – A life of crime 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIA
S 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a audición 
(Listening 
preparation); 
identificación do 
vocabulario e da 
información 
contida nas 
audicións sobre 
delitos e 
delincuentes; 
inferencia na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Speaking 
preparation); 
participación en 
diálogos sobre 
catching 
criminals. Apoio 
na información 
proporcionada 
como Functional 
language para 
desenvolverse 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 



 

429 

nos intercambios 
comunicativos. 

 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión:. 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a lectura de 
textos (Reading 
preparation); 
identificación da 
idea principal e 
os detalles 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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específicos un 
artigo e 
comprensión da 
información 
detallada na 
descrición 
dalgunhas leis en 
USA. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade 
escrita (Writing 
preparation); 
orde de notas 
como paso 
previo para a 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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descrición duns 
feitos; lectura e 
seguimento das 
pautas para a 
redacción do 
texto proposto: 
un artigo 
periodístico 
(Writing task). 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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Linking words 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: 
Connectors – 
Phrases for 
articles: first, 
firstly, first of 
all; before, after, 
next, then; 
finally, lastly, in 
the end. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: un vídeo sobre 
o roubo dunha 
pintura de 
Cézanne e da 
maneira na que 
se analizan as 
escenas dun 
delito; un vídeo 
cultural sobre un 
oficial de policía 
americano; 
noticias; os 
dereitos 
humanos;  
opinión persoal 
sobre as normas 
na nosa 
sociedade; un 
artigo 
(Undercorver 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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teens), un texto 
cultural (In the 
eyes of the law). 

 Funcións 
comunicativas: 
descrición de 
imaxes e 
fotografías; 
descrición de 
accións e delitos; 
audición dun 
ditado; expresión 
de opinións 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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sobre 
fotografías; 
descrición de 
sucesos; 
descrición dun 
artigo 
periodístico. 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
crimes, 
criminals and 
crime fighters; 
Crimes: arson, 
blackmail, 
burglary,credit 
card fraud, 
drug-dealing, 
forgery, identify 
theft, 
kidnapping, 
mugging, 
pickpocketing, 
shoplifting, 
speeding, 
vandalism; 
Crime fighters: 
detective, judge, 
lawyer, police 
officer, private 
investigator, 
traffic warden 
Criminals: 
armed robber, 
burglar, 
fraudster, 
mugger, 
murderer, thief  
Language focus / 
Useful 
language: Uso 
de los prefijos 
negativos: dis-, 
il-, im-, ir-, un- 
Identificación 
de frases feitas: 
make someone 
think twice; 
come clean 
about…Describi
ng photos: at the 
bottom/ top ; 

   

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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 Unit 6 – Creativity 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIA
S 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a audición 
(Listening 
preparation); 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións sobre 
vocabulario 
relativo á 
contorna e o 
medio natural e á 
comida; 
inferencia na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Speaking 
preparation); 
participación en 
conversacións 
nas que se pide 
comida nun 
restarurante. 
Apoio na 
información 
proporcionada 
como Functional 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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language para 
desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 

 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión:. 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a lectura de 
textos (Reading 
preparation); 
identificación da 
idea principal do 
artigo What are 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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football shirts 
made from?; 
comprensión da 
información 
detallada acerca 
dos deportes en 
Canadá. 

 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade 
escrita (Writing 
preparation);  
redacción de 
notas como paso 
previo para a 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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redacción dun 
informe; lectura 
e seguimento das 
pautas para a 
redacción do 
texto proposto: 
un informe 
(Writing task). 

 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: o son 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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/ʃ/. 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: o 
uso de comas 
despois de 
phrases for 
reports. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: un vídeo sobre 
os residuos en 
Nova York e 
sobre un 
restaurante 
sostenible; o 
vídeo Canadian 
sports; 
conversacións e 
suxestións sobre 
os materiais que 
se reciclan, 
reutilizan ou 
reducen; textos 
sobre tipos de 
comida que se 
dan en diversos 
países; 
comparación de 
electrodoméstico
s no pasado e no 
presente. 

 Funcións 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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comunicativas: 
expresión de 
accións útiles 
para conservar o 
medio natural; 
un diálogo sobre 
comidas exóticas 
entre un chef e 
un cliente; 
descrición das 
cousas que 
reciclamos, 
reutilizamos e 
gardamos; 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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expresión de 
consellos; 
intercambio de 
opinións sobre a 
conservación do 
medio natural; a 
comida e os 
deportes. 
Consellos sobre 
a comida. 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
Environment 
verbs: bury, 
destroy, dump, 
poison, pollute, 
preserve, 
protect, recycle, 
reduce, reuse, 
save, throw 
away, waste. 
Technology 
adjectives: 
convenient, 
automatic, fixed, 
manual, 
portable, 
efficient, high-
quality, 
impractical, 
inconvenient, 
inefficient, low-
quality, 
practical, 
reliable, time-
consuming, time-
saving, 
unreliable, 
useful, useless. 
Language focus 
/ Useful 
language:  Give 
it a go! Football 
pitch Hockey 
stick. 
Identificación 
dalgunhas 
palabras 
compostas: ice 
hockey, ice rink, 
sports trophy  

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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 Unit 7 – A big improvement 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIA
S 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a audición 
(Listening 
preparation); 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións sobre: 
health and 
fitness e jobs 
around the 
home; inferencia 
na comprensión 
das indicacións 
do profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Speaking 
preparation); 
participación en 
conversacións 
indicando 
preferencias e 
plans de futuro. 
Apoio na 
información 
proporcionada 
como Useful 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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language para 
desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a lectura de 
textos (Reading 
preparation); 
identificación da 
idea principal da 
cronoloxía Six 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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centuries of 
fashion; 
comprensión da 
información 
detallada na 
narración de 
lembranzas da 
infancia. 

 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade 
escrita (Writing 
preparation);  
redacción de 
decisións, 
predicións e 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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plans de futuro;  
seguimento das 
pautas para a 
redacción do 
texto proposto: 
unha entrada dun 
blog sobre 
propósitos de 
futuro (Writing 
task). 

 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: os 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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sons /əʊ/ e /ɒ/. 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: 
time 
expressions: as 
soon as, by the 
time, the next 
time, when. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: vídeos sobre 
deportes, viaxes 
no tren e Delhi; 
intercambio de 
preguntas e 
respostas sobre 
deportes, 
preferencias, 
viaxes e plans de 
futuro; un texto 
sobre previsións 
hipotéticas do 
futuro (The 
robots will be 
ready); un texto 
cultural (Social 
networking in 
India). 

 Funcións 
comunicativas: 
descrición de 
plans de futuro; 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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audición dun 
ditado; expresión 
de preferencias; 
descrición da 
preparación de 
viaxes. 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: big 
improvements in 
the future. 
Health and 
fitness: 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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accuracy, 
balance, 
compete, 
coordination, 
draw, flexibility, 
improve, speed, 
stamina, 
strength, take the 
lead. Jobs 
around the 
home:  change 
the sheets, close 
the blinds, do the 
washing, empty 
the bin, mop the 
floor, mow the 
lawn, set the 
table, vaccum 
the carpet, wash 
the dishes, wipe 
the worktop. 
Language focus 
/ Useful 
language: will, 
be going to, 
carpet, folder, 
gerund forms as 
a subject. 
Making travel 
arrangements: 
How do I get 
to…from…?, 
How many stops 
is that?, How 
much is the 
fare?, Which 
platform does 
the train to… go 
from?, How 
oftgen do the 
trains go to…?, 
Can I get a ticket 
on the train?, 
Would you like a 
window or an 
aisle seat?, Has 
anyone 
interfered with 
you bags since 
you packed 
them?, Do you 
have any hand 
luggage? 

 Estruturas 

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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 Unit 8 – Living together 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIA
S 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a audición 
(Listening 
preparation); 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións sobre: 
o zodíaco, a 
personalidade, 
relacións 
persoais e 
desculpas; 
inferencia na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Speaking 
preparation); 
participación en 
conversacións 
dando a súa 
opinión persoal; 
realizando 
predicións e 
pedindo 
desculpas se é 
necesario. Apoio 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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na información 
proporcionada 
como Functional 
language para 
desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 

 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a lectura de 
textos (Reading 
preparation); 
identificación da 
idea principal e 
información 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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detallada dun 
artigo relativo á 
vida animal: 
What will 
happen if…?; 
comprensión dos 
aspectos 
positivos e 
negativos na 
vida organizada: 
Tribes in Papua 
New Guinea. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade 
escrita (Writing 
preparation); 
lectura e 
seguimento das 
pautas para a 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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redacción do 
texto proposto: 
writing a survey 
(Writing task). 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: a 
pronunciación 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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das formas 
contraídas de 
will (‘ll, won’t). 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: o 
uso de Adverbs 
of manner: hard, 
fast, quickly, 
well… 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: un vídeo sobre 
importat 
relations; un 
vídeo sobre 
tradicións 
escocesas The 
Highland 
Games; un vídeo 
sobre como 
desculparse cun 
familiar; un 
texto cultural 
(The people of 
Papua New 
Guinea). 

 Funcións 
comunicativas: 
descrición da 
personalidade 
dos individuos, 
relacións 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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afectivas; 
petición e 
ofrecemento de 
desculpas; 
expresión de 
hipóteses e 
suposicións; 
promesas; 
descrición de 
persoas, 
relacións e 
lugares; 
obtención de 
datos a partir da 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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elaboración e 
realización 
dunha enquisa. 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
personalities and 
relationships. 
Personalities: 
charming, 
competitive, 
generous, 
jealous, lazy, 
loyal, proud, 
selfish, sensible, 
sensitive, strong, 
stubborn, 
talkative, 
thoughtful, 
unpredictable. 
Phrasal verbs- 
Relationships: 
fall out, get on 
with, look up to, 
make up, pick 
on, put up with, 
tell off, turn to. 
Language focus 
/ Useful 
language: 
Estructura das 
frases 
condicionais de 
tipo 1 e 2. 
Utilización da 
expresión: They 
won’t hang 
around. 
Identificación 
dalgúns false 
friends: assist, 
attend. 

 Estruturas 
sintáctico-
discursivas: The 
first conditional: 
If + present 
simple = will + 
infinitive. The 
second 

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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 Unit 9 – A better world 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIA
S 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a audición 
(Listening 
preparation); 
identificación do 
tipo de 
información 
contida nas 
audicións sobre: 
accións 
caritativas, 
música e moda; 
inferencia na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para 
levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. 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. 

PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade oral 
(Speaking 
preparation); 
participación en 
conversacións 
nas que se 
explican as 
vantaxes e 
desvantaxes 
dalgo apoiándoo 
con razóns. 
Apoio na 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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información 
proporcionada 
como Functional 
language para 
desenvolverse 
nos intercambios 
comunicativos. 

 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se 
lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de 
comprensión: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a lectura de 
textos (Reading 
preparation); 
comprensión do 
formato para 
escribir unha 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 
indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 
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carta formal. B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 
propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de 
produción: 
compleción da 
tarefa no iPack 
como 
preparación para 
a actividade 
escrita (Writing 
preparation); 
lectura, estudo e 
análise do 
modelo de carta 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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formal 
presentada 
(Writing task). 

 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: os 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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sons /g/ e /dʒ/. 

 Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas: 
phrases for 
letters. 

 Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
: un vídeo sobre 
a copa do mundo 
dos homeless; un 
vídeo sobre 
Marks and 
Spencer; o vídeo 
The Sunningwell 
Breakfast Club; 
intercambio 
comunicativo 
preguntando e 
respondendo 
sobre actividades 
caritativas; a 
música con fins 
caritativos; un 
artigo (Playing 
for change), as 
orixes da moda e 
algunhas 
tradicións 
británicas (As 
British as fish 
and chips?); 
produción dunha 
presentación 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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documental 
sobre a súa zona 
(Presenting our 
local area – 
proxecto). 

 Funcións 
comunicativas: 
descrición de 
vantaxes e 
desvantaxes; 
descrición de 
situacións, 
tradicións e 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

PLEB5.8. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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costumes; dar 
razóns; 
descrición de 
aspectos da súa 
área; expresión 
da opinión 
persoal; audición 
dun ditado; 
descrición de 
vestiario; 
expresión da 
actuación con 
fins sociais; 
descrición dun 
acontecemento 
que se produce 
regularmente 
ben na escola ou 
na súa 
poboación. 

 Léxico oral e 
escrito básico de 
uso común 
relativo a: 
charity actions 
and fashion. 
Charity actions: 
campaign, 
contribute, 
donate, 
fundraising, 
persuade, 
petition, protest, 
publicize, raise 
money, sponsor, 
volunteer. 
Fashion: casual, 
delicate, 
fashionable, full-
length, hard-
wearing, loose, 
old-fashioned, 
patterned, soft, 
stylish, tight-
fitting, 
waterproof. 
Useful 
language:  Last / 
latest. Prefixes 
over- and under-
: overcharge, 

 

B5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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  B5.10. 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. 
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táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN  
En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

PLEB1.1. Non 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). 

PLEB1.1. 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). 

PLEB1.1. Distingue sen dificultade, 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). 

PLEB1.2. Non 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. 

PLEB1.2. 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. 

PLEB1.2. Capta sen dificultade 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. 

PLEB1.3. Non 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). 

PLEB1.3. 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). 

PLEB1.3. Entende sen dificultade 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). 

PLEB1.4. Non 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. 

PLEB1.4. 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. 

PLEB1.4. Identifica sen dificultade o sentido xeral e os puntos 
principais dunha conversación 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. 

PLEB1.5. Non comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 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. 

PLEB1.5. Comprende sen dificultade, nunha conversación informal na 
que participa, descricións, narracións, peticións de información, a 
expresión da vontade, a certidume 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  
disposta a repetir ou a reformular o dito. 

PLEB1.6. Non 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. 

PLEB1.6. 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. 

PLEB1.6. Comprende sen dificultade, 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. 

PLEB1.7. Non 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. 

PLEB1.7. 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. 

PLEB1.7. Identifica sen dificultade 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. 
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Bloque 2. Produción de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN  
En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces non 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. 

PLEB2.1. 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. 

PLEB2.1. 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.   

PLEB2.2. Con moita dificultade 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. 

PLEB2.2. 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. 

PLEB2.2.  Interactúa sen dificultade 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. 

PLEB2.3. Con moita dificultade 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. 

PLEB2.3. 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. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas sen dificultade, 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. 

PLEB2.4. Non se desenvolve 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). 

PLEB2.4. 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). 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente e sen dificultade 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). 

PLEB2.5. Participa con moita dificultade 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. 

PLEB2.5. 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. 

PLEB2.5. Participa sen dificultade 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. 

PLEB2.6. Non toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou 
nunha entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, 
para realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando as 
súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas 
prácticos cando se lle pregunta directamente, e reaccionando de forma 
sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para 
realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando 
se lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita. 

PLEB2.6. Toma parte sen dificultade nunha conversa formal, nunha 
reunión ou nunha entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por 
exemplo, para realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando as 
súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas 
prácticos cando se lle pregunta directamente, e reaccionando de forma 
sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN  
En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

PLEB3.1. Non 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). 

PLEB3.1. 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). 

PLEB3.1. Identifica sen dificultade, 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). 

PLEB3.2. Non entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou da Internet formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese. 

PLEB3.3. Non 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. 

PLEB3.3. 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. 

PLEB3.3. Capta sen dificultade 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. 

PLEB3.4. Non 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. 

PLEB3.4. 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. 

PLEB3.4. Entende  sen dificultade 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. 

PLEB3.5. Non 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. 

PLEB3.5. 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. 

PLEB3.5. Comprende sen dificultade 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. 

PLEB3.6. Non 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). 

PLEB3.6. 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). 

PLEB3.6. Entende sen dificultade 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). 

PLEB3.7. Comprende con moita dificultade 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. 

PLEB3.7. 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. 

PLEB3.7. Comprende sen dificultade 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. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN  
En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

PLEB4.1. Non 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. 

PLEB4.1. 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. 

PLEB4.1. Escribe sen dificultade 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. 

PLEB4.2. Non escribe informes moi breves en formato convencional 
con información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos 
de certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

PLEB4.2. Escribe sen dificultade informes moi breves en formato 
convencional con información sinxela e relevante sobre feitos habituais 
e os motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, 
describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando 
os principais acontecementos de forma esquemática. 

PLEB4.3. Non 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). 

PLEB4.3. 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). 

PLEB4.3. Completa sen dificultade 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). 

PLEB4.4. Non 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.   

PLEB4.4. 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.   

PLEB4.4. Escribe sen dificultade 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. 

PLEB4.5. Non 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.   

PLEB4.5. 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.   

PLEB4.5. Escribe sen dificultade 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.   

PLEB4.6. Non 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. 

PLEB4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe sen dificultade 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. 

PLEB4.7. Con moita dificltade fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas 
e os signos de puntuación. 

PLEB4.7. Fai sen dificultade unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de puntuación. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

NIVELES DE ADQUISICIÓN  
En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

PLEB5.1. Non se desenvolve 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. 

PLEB5.1. 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. 

PLEB5.1. Desenvólvese sen dificultade 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. 

PLEB5.2. Non aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e 
outros textos, para facerse comprensible case sempre. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e 
as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, 
para facerse comprensible case sempre. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente e sen dificultade os signos de 
puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción de 
traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre. 

PLEB5.3. Non utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

PLEB5.3. Utiliza sen dificultade as convencións orais básicas propias 
da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de 
palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, facer preguntas 
por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica con moita dificultade aspectos 
socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos con dificultade, comparativamente coas diversas culturas, 
no seu caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións 
etnocéntricas. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica sen dificultade aspectos 
socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas diversas culturas, no seu caso, do 
resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

PLEB5.5. Non 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. 

PLEB5.5. 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. 

PLEB5.5. Identifica sen dificultade 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. 

PLEB5.6. Non 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. 

PLEB5.6. 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. 

PLEB5.6. Domina sen dificultade 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. 

PLEB5.7. Non utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente 
para comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios 
do seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación 
e de redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

PLEB5.7. Utiliza sen dificultade un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro 
estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

PLEB5.8. Non 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. 

PLEB5.8. 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. 

PLEB5.8. Explica sen dificultade 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. 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN  
En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

PLEB5.9. Con moita dificultade 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. 

PLEB5.9. 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. 

PLEB5.9. Participa sen dificultade 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. 

ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: relación criterios- estándares- competencias 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B1.1. 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.   

PLEB1.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. 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.   

PLEB1.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e 
pausadas 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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, 
puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 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. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi evidentes de tema PLEB1.6. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, en centros de CL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

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. 

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. 

CD 
AA 
CEC 

B1.7. 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. 

PLEB1.7. 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. 
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Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 

PLEB2.4. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista de carácter 
educativo ou ocupacional (por exemplo, para realizar un curso de verán ou integrarse nun 
grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se lle pregunta 
directamente, e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se 
lle repitan os puntos clave se o necesita. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun 
texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos 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. 

PLEB3.1. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, mensaxes breves que conteñan 
información, instrucións e indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións da 
vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou da 
Internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas relativas aos 
seus intereses nos ámbitos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB3.7. 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. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B4.1. 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 expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Coñecer e 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).. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e 
ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e sinalando os 
principais acontecementos de forma esquemática. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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).. 

PLEB4.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. 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. 

PLEB4.5. 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.   

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B5.1. 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. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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. 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas 
básicas, na redacción de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e 
expresións habituais propias do nivel. 

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou manter 
a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, facer preguntas por 
preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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 (contorna 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 
respectivos. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala 
a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do 
resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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. 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. 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). 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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. 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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 

PLEB5.8. 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 

CL 
CD 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

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. 

facer o texto comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas, amosando 
respecto perante as diferenzas. 

AA 
CEC 

B5.9. 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. 

PLEB5.9. 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. 

 

B5.10. 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. 
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 11. Avaliación dos procesos de ensino e a práctica docente 

Os profesores e profesoras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que 
incluímos a continuación unha plantilla cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 
 

ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO Resultado  

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó contexto da aula. Adecúase completamente ó contexto da 
aula. 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de mellora tralos 
resultados académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas de mellora a 
adoptar tralos resultados académicos 
obtidos. 

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados académicos 
obtidos. 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de atención á diversidade 
adecuadas. 

Identificáronse as medidas de atención á 
diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de atención á 
diversidade adecuadas. 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos temas transversais na 
materia. 

Traballáronse a maioría dos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas transversais 
na materia. 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de recuperación para 
o alumnado. 

Iniciouse o programa de recuperación para 
o alumnado que o necesiten. 

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para o alumnado que 
o necesiten. 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os obxectivos da materia 
establecidos. 

Alcanzáronse parte dos obxectivos da 
materia establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da materia 
establecidos para este curso. 

Competencias clave. Non se desenvolveron a maioría das competencias 
clave relacionadas coa materia. 

Desenvolvéronse parte das competencias 
clave relacionadas coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento das 
Competencias clave relacionadas con 
esta materia. 

Práctica docente. A práctica docente non foi satisfactoria. A práctica docente foi parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica docente foi satisfactoria. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO Resultado  

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programas de mellora para a práctica 
docente. 

Non se deseñaron programas de mellora para a 
práctica docente. 

Identificáronse os puntos para deseñar un 
programa de mellora para a práctica 
docente. 

Deseñáronse programas de mellora para 
a práctica docente. 

Materiais e recursos didácticos Os materiais e recursos didácticos non foron os 
adecuados. 

Os materiais e recursos didácticos foron 
parcialmente adecuados. 

Os materiais e recursos didácticos foron 
completamente adecuados. 

Disribución de espazos e tempos A distribución dos espazos e tempos non foi adecuada 
ós métodos didácticos e pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos espazos e tempos foi 
parcialmente adecuada ós métodos 
didácticos e pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos espazos e os tempos 
foi adecuada ós métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

Métodos didácticos e pedagóxicos Os métodos didácticos e pedagóxicos utilizados non 
contribuíron á mellora do clima da aula e do centro. 

Os métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados contribuíron parcialmente á 
mellora do clima na aula e do centro. 

Os métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados contribuíron á mellora do 
clima da aula. 

Resutlados da avaliación Os resultados da avaliación nesta materia non foron 
satisfactorios. 

Os resultados da avaliación nesta materia 
foron moderados. 

Os resultados da avaliación nesta materia 
foron satisfactorios. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO Resultado  

Non conseguido Conseguido parcialmente 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó contexto da aula. 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de mellora tralos resultados académicos 
obtidos. 

Identificáronse as medidas de mellora a adoptar tralos 
resultados académicos obtidos. 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de atención á diversidade adecuadas. Identificáronse as medidas de atención á diversidade a 
adoptar. 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos temas transversais na materia. Traballáronse a maioría dos temas transversais na 
materia. 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de recuperación para o alumnado. Iniciouse o programa de recuperación para o alumnado 
que o necesiten. 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os obxectivos da materia establecidos. Alcanzáronse parte dos obxectivos da materia 
establecidos para o curso. 

Competencias clave. Non se desenvolveron a maioría das competencias clave relacionadas 
coa materia. 

Desenvolvéronse parte das competencias clave 
relacionadas coa materia. 

Práctica docente. A práctica docente non foi satisfactoria. A práctica docente foi parcialmente satisfactoria. 

Programas de mellora para a práctica docente. Non se deseñaron programas de mellora para a práctica docente. Identificáronse os puntos para deseñar un programa de 
mellora para a práctica docente. 

Materiais e recursos didácticos Os materiais e recursos didácticos non foron os adecuados. Os materiais e recursos didácticos foron parcialmente 
adecuados. 

Disribución de espazos e tempos A distribución dos espazos e tempos non foi adecuada ós métodos 
didácticos e pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos espazos e tempos foi parcialmente 
adecuada ós métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO Resultado  

Non conseguido Conseguido parcialmente 

Métodos didácticos e pedagóxicos Os métodos didácticos e pedagóxicos utilizados non contribuíron á 
mellora do clima da aula e do centro. 

Os métodos didácticos e pedagóxicos utilizados 
contribuíron parcialmente á mellora do clima na aula e 
do centro. 

Resutlados da avaliación Os resultados da avaliación nesta materia non foron satisfactorios. Os resultados da avaliación nesta materia foron 
moderados. 
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7. Metodoloxía Didáctica 

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

Utilizarase unha metodoloxía activa e participativa na aula, utilizando agrupamentos flexibles (en grupos ou parellas, así como o individual) que 
promovan o traballo cooperativo, faciliten a aprendizaxe, así como as capacidades de negociación e consenso. 

Os criterios de avaliación son o referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado, así que para o deseño das situacións de aprendizaxe 
tomaranse en consideración todos os elementos do currículo, entre eles os procedementos e os instrumentos de avaliación. 
 
Traballarase con enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promovendo a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o 
contraste entre linguas ata onde sexa posible, incluíndo accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos a nivel de programación de aula. 
 
O punto de partida da aprendizaxe do alumnado e alumnas son os seus primeiros coñecementos previos. Deste modo facilitamos que podan 
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 e alumna, das súas capacidades. Trátase de que 
o alumnado non só teña que adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa 
vida e contextualizalos. 
 
As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e facilitan a aprendizaxe; os recursos de 
traballo se teñen escollido pensando neste criterio. 
 
As persoas aprendemos de distintas formas e a ritmos diferentes; buscaremos 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. 
 
A aprendizaxe é maior e de máis calidade cando o alumno/a é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe. Buscaremos activa e 
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reflexivamente que suceda: iniciando o input da lingua, axudando ao individuo na interacción cos demais, avaliando o proceso e os resultados,  
promovendo estratexias de comunicación, potenciando as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas, admitindo o erro... 
 
A avaliación do proceso individual e grupal do alumnado na aprendizaxe é un factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe. 
 
A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo no alumnado. Búscanse traballar certas actividades 
interrelacionadas coas outras áreas curriculares, Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 
Unha aprendizaxe permanente. Como non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela búscase 
construir  unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle ao alumnado para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizar en 
momentos precisos e en situacións distintas, alcanzar competencias que sexan garantía da súa aprendizaxe permanente. 
O programa didáctico apoiarase no Marco Común Europeo de Referencia, así que aparte doutras actividades específicas que se realicen durante 
o curso, o profesorado poderá pedir ao alumnado que conserve o traballo realizado e realizar actividades de avaliación similares ás das páxinas 
seguintes, consultando os indicadores CEF para avaliar o nivel que alcanzaron durante o ano en termos xerais. 
 
Marco Común Europeo de Referencia – CEF 

O Common European Framework of Reference for Languages (CEF) é unha descrición das competencias lingüísticas en seis niveis: A1, A2, B1, 
B2, C1 e C2. En 3º ESO traballarase para achegarse ao nivel B1. Os indicadores redactáronse para axudar tanto ao alumnado coma ao profesorado 
a normalizar os procedementos de avaliación. 
O libro de texto seleccionado inclúe as destrezas lingüísticas que corresponden aos niveis do CEF. 
O Portfolio, proposto polo Consello de Europa, en 2001, é unha carpeta que garda cada alumno ou alumna na que se detallan as súas experiencias 
en relación coas linguas e o aprendizaxe das mesmas. 
Isto inclúe a lingua materna, así como calquera outra lingua coa que se tivera entrado en contacto. O Portfolio consta dos seguintes elementos: 
 
Unha biografía lingüística 

• Unha lista na que cada alumno/a avalía as súas destrezas lingüísticas en termos do que son capaces de facer: What I can do. 
• Ferramentas para axudar a que o alumno/a identifique o seu estilo de aprendizaxe e os seus obxectivos. 
• Unha lista de actividades de aprendizaxe para realizar fóra da aula. 

 
Un pasaporte lingüístico 
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 Unha avaliación global das destrezas lingüísticas conseguidas a partir dos indicadores do Marco Común de Referencia. 
 Un breve informe a cerca da aprendizaxe da lingua tanto dentro coma fóra da aula. 
 Unha lista de certificados e títulos. 
 
Un dossier lingüístico: 

• Unha recompilación dos traballos do alumno/a, desde tarefas de escritura ata gravacións e proxectos. 
 
En síntese, a biografía detalla experiencias diarias no uso e aprendizaxe da lingua, o pasaporte resume ditas experiencias e o dossier constitúe a 
evidencia das experiencias escollidas. 
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 8. Materiais e recursos didácticos 
Disponse dos seguintes recursos materiais e dixitais: 

O libro de texto e libro de exercicios Mosaic de Oxford University Press, 2014, complementados por unha serie de recursos dixitais para uso na aula e tamén na 
casa por parte do alumnado, naqueles casos onde se considere factible, favorecendo e integrando o uso das TIC na aula, e na aprendizaxe en xeral. 

 

9. A avaliación   

A aprendizaxe do alumnado 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 (cando a aprendizaxe non 
responde para o que, a priori, se espera ). 

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 alumnado as adquiriu é reproducir situacións máis reais posibles de aplicación, e nesas situacións o común é que o alumnado 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 (non clasificada) e a final 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. 

Ademais de avaliar a aprendizaxe do alumnado, tamén se avalía o proceso de ensino do profesorado, polo que incluímos un procedemento de 
avaliación deste programas didácticos e seus indicadores. (ver sección 11) 
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  Procedementos de avaliación 

Atendendo aos 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, se tomarán 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 autoavaliación entre outros. E a 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 procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a 
flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a 
consecución dos obxectivos do curso, xunto coas competencias clave e indicadores. Con respecto á avaliación por competencias, debemos  buscar 
que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para demostrar a competencia do alumno, e aplicar os  indicadores para a súa avaliación. 
Tanto dos criterios da avaliación como os indicadores de competencias clave figuran nas rúbricas ou táboas seguintes, que son  instrumentos de 
avaliación xa previstos nesta programación. Tamén a avaliación inicial de contidos. 

a)  RÚBRICAS DE AVALIACIÓN 
Incluénse as rúbricas para poder avaliar os contidos a través dos estándares de aprendizaxe. Así como   unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición 
para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico.  
b) A Rúbrica de Avaliación de competencias para cada unidade e para o curso completo nos permite avaliar o grao de adquisición das competencias clave 
indicando o nivel de cualificación que vai adquirindo o alumno ou alumna. 
 
Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa especificación en indicadores, que nos permiten demostrar a competencia 
real do alumno/a   
 
c) Avaliación inicial de contidos e medidas individuais ou colectivas previstas segundo os resultados. 
 
 
 

d) Outros instrumentos de avaliación: 
-reflexións en diario de clase 
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-cadernos alumnado 
-probas escritas /orais 
-traballos en grupo 
-actividades de tempo de xestión autónomo 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orais Adquirido En vias de 

adquisición 
Avanzado 

PLEB1.1. 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). 

   

PLEB1.2. 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. 

   

PLEB1.3. 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). 

   

PLEB1.4. 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. 

   

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e 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. 

   

PLEB1.6. 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. 

   

PLEB1.7. 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. 
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Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción    

PLEB2.1. 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. 

   

PLEB2.2. 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. 

   

PLEB2.3. 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. 

   

PLEB2.4. 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). 

   

PLEB2.5. 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. 

   

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista de 
carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para realizar un curso de verán ou 
integrarse nun grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, 
expresando as súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas 
prácticos cando se lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

PLEB3.1. 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). 

   

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas 
ou da Internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu 
interese.   
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PLEB3.3. 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. 

   

PLEB3.4. 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. 

   

PLEB3.5. 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. 

   

PLEB3.6. 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). 

   

PLEB3.7. 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    

PLEB4.1. 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. 

   

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información 
sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos 
educativo e ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e 
sinalando os principais acontecementos de forma esquemática. 

   

PLEB4.3. 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). 

   

PLEB4.4. 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.   

   

PLEB4.5. 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.   
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PLEB4.6. 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. 

   

PLEB4.7. 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 

   

PLEB5.1. 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. 

   

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

   

PLEB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar 
ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, facer 
preguntas por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

   

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos 
que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas 
culturas, se é o caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos e valoracións 
etnocéntricas. 

   

PLEB5.5. 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. 

   

PLEB5.6. 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. 

   

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e 
comprende e utiliza estratexias de comunicación e de redundancia do significado 
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(imaxes e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

PLEB5.8. 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. 

   

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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Instrumentos de avaliación Niveis de consecución Nivel calificación 

1. Observación aula 0. Non conseguido Insuficiente (IN): Non conseguido 

2. Proba escrita/ oral 1. Conseguido: nivel baixo Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos 
diferentes bloques 

3. Proxecto/ traballo 2.  Conseguido: nivel medio Ben (BI): Conseguido con nivel medio 

4. Caderno 3.  Conseguido: nivel alto Notable (NT): conseguido con nivel alto 

 4.  Totalmente conseguido Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente 
 

NOME__________________________________________             Unit _____ Instrumento de 
avaliación 

Nivel de 
consecución + 
calificación 

Indicadores de competencias   
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA   
ESCOITAR   
Capta e resume a idea global dunha exposición oral de tema coñecido a través dun medio 
mecánico.   
Extrae a información específica e algúns detalles relevantes de textos orais.   
Escoita e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuencias, completar táboas, etc..   
FALAR   
Adapta a mensaxe tanto ás posibilidades lingüísticas coma á audiencia á que se dirixe.   
Comproba diversas hipóteses de comunicación expresando a mensaxe con estruturas e léxico 
diversos.   
Clasifica e organiza de maneira lóxica elementos dun monólogo.   
CONVERSAR   
Participa en interaccións breves, relativas a situacións habituais ou de interese persoal e con 
diversos fins comunicativos.   
Utiliza as convencións propias da conversación e as estratexias necesarias para resolver as   
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dificultades durante a interacción. 

Entrevista e intercambia información sobre actividades e temas presentes, pasados e futuros 
no contexto da aula   
LER   
Comprende a información xeral e tódolos datos relevantes de textos escritos auténticos e 
adaptados, de extensión variada.   
Comprende textos escritos auténticos e adaptados, de estensión variada, diferenciando feitos 
e opinións e identificando no seu caso, a intención comunicativa do autor..   
Realiza tarefas lingüísticas e non lingüísticas que demostren a comprensión dun texto escrito.   
ESCRIBIR   
Redacta de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, coidando o léxico, as 
estruturas para facelos comprensibles ó lector.   
Redacta de forma guiada textos en diferentes soportes, coidando algúns elementos de 
cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos comprensibles ó lector.   
Adapta a mensaxe escrita ás súas posibilidades e coñecementos lingüísticos.   
Compoñe textos utilizando estratexias como a planificación, textualización, revisión e 
versión final.   
COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA   
Elabora documentos empregando recursos verbais e gráficos   
Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de letras.   
COMPETENCIA DIXITAL   
Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma 
para buscar información.   
Usa as tecnoloxías da información e comunicación de forma progresivamente autónoma para 
producir textos a partir de modelos.   
Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma 
para enviar e recibir mensaxes de correo electrónico.   
Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma 
para establecer relacións persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu uso.   
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Usa as tecnoloxías da información e a comunicación para progresar na aprendizaxe da lingua 
inglesa.   
APRENDER A APRENDER   
Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos 
adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como instrumento de auto-
corrección e de autoavaliación das producións propias orais. 

  

Identifica oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.   
Utiliza oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.   
Resolve problemas de comprensión a través da aplicación dos coñecementos da súa propia 
lingua ou doutras linguas.   
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS   
Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos 
adquiridos sobre os sistema lingüístico da lingua estranxeira para comprender as producións 
alleas. 

  

Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma 
para establecer relacións persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu uso.   
Comprende e valora o traballo cooperativo.   
SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR   
Organiza o seu traballo e toma iniciativas para a boa e correcta presentación das tarefas de 
aprendizaxe.   
Organízase para participar en actividades e exercicios de acordo coa súa capacidade.   
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS   
Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, 
sinala as características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e valores da 
sociedade cuxa lingua se estuda. 

  

Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira e 
mostra unha valoración positiva de patróns culturais distintos ós propios.   
Instrumentos de avaliación Niveis de consecución Nivel calificación 

1. Observación aula 0. Non conseguido Insuficiente (IN): Non conseguido 
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2. Proba escrita/ oral 1. Conseguido: nivel baixo Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos 
diferentes bloques 

3. Proxecto/ traballo 2.  Conseguido: nivel medio Ben (BI): Conseguido con nivel medio 

4. Caderno 3.  Conseguido: nivel alto Notable (NT): conseguido con nivel alto 

 4.  Totalmente conseguido Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente 
 
 
 
NOME _______________________________________  AVALIACIÓN XERAL Instrumento de 

avaliación 
Nivel de 
consecución 

Indicadores de competencias   
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA   
ESCOITAR   
Capta e resume a idea global dunha exposición oral de tema coñecido a través dun medio 
mecánico.   
Extrae a información específica e algúns detalles relevantes de textos orais.   
Escoita e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuencias, completar táboas, etc..   
FALAR   
Adapta a mensaxe tanto ás posibilidades lingüísticas coma á audiencia á que se dirixe.   
Comproba diversas hipóteses de comunicación expresando a mensaxe con estruturas e léxico 
diversos.   
Clasifica e organiza de maneira lóxica elementos dun monólogo.   
CONVERSAR   
Participa en interaccións breves, relativas a situacións habituais ou de interese persoal e con 
diversos fins comunicativos.   
Utiliza as convencións propias da conversación e as estratexias necesarias para resolver as 
dificultades durante a interacción.   
Entrevista e intercambia información sobre actividades e temas presentes, pasados e futuros   
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no contexto da aula 

LER   
Comprende a información xeral e tódolos datos relevantes de textos escritos auténticos e 
adaptados, de extensión variada.   
Comprende textos escritos auténticos e adaptados, de estensión variada, diferenciando feitos 
e opinións e identificando no seu caso, a intención comunicativa do autor..   
Realiza tarefas lingüísticas e non lingüísticas que demostren a comprensión dun texto escrito.   
ESCRIBIR   
Redacta de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, coidando o léxico, as 
estruturas para facelos comprensibles ó lector.   
Redacta de forma guiada textos en diferentes soportes, coidando algúns elementos de 
cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos comprensibles ó lector.   
Adapta a mensaxe escrita ás súas posibilidades e coñecementos lingüísticos.   
Compoñe textos utilizando estratexias como a planificación, textualización, revisión e 
versión final.   
COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA   
Elabora documentos empregando recursos verbais e gráficos   
Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de letras.   
Localiza información xeográfica, histórica, cultural requerida na Internet ou noutras fontes.   
COMPETENCIA DIXITAL   
Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma 
para buscar información.   
Usa as tecnoloxías da información e comunicación de forma progresivamente autónoma para 
producir textos a partir de modelos.   
Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma 
para enviar e recibir mensaxes de correo electrónico.   
Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma 
para establecer relacións persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu uso.   
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Usa as tecnoloxías da información e a comunicación para progresar na aprendizaxe da lingua 
inglesa.   
APRENDER A APRENDER   
Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos 
adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como instrumento de auto-
corrección e de autoavaliación das producións propias orais. 

  

Identifica oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.   
Utiliza oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.   
Resolve problemas de comprensión a través da aplicación dos coñecementos da súa propia 
lingua ou doutras linguas.   
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS   
Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos 
adquiridos sobre os sistema lingüístico da lingua estranxeira para comprender as producións 
alleas. 

  

Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma 
para establecer relacións persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu uso.   
Comprende e valora o traballo cooperativo.   
SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR   
Organiza o seu traballo e toma iniciativas para a boa e correcta presentación das tarefas de 
aprendizaxe.   
Organízase para participar en actividades e exercicios de acordo coa súa capacidade.   
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS   
Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, 
sinala as características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e valores da 
sociedade cuxa lingua se estuda. 

  

Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira e 
mostra unha valoración positiva de patróns culturais distintos ós propios.   
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10. Medidas de atención á diversidade 

Un dos elementos que máis promovia a LOE e segue promovendo con LOMCE é a atención para a diversidade. É claro que a mesma acción 
educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos/as ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as 
súas capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que todas as persoas poidan alcanzar os 
obxetivos estabelecidos, propoñendo actividades de reforzo. Do mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aquelas máis capaces 
ou receptivas. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas 
diferenzas, presentando as mesmas actividades de formas diferentes das actividades propostas no student's book e no caderno. Escolleremos e 
propoñeremos certas actividades a unhas ou outras e teranse en conta as diferenzas, non só na hora de avaliar, senón tamén na hora de ensinar e 
planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 
 
 As actividades de desenvolvemento de competencias clave poderán tamén ser usadas como medidas de atención á diversidade. Algunhas 

actividades contribúen máis especificamente ao desenvolvemento dunha ou varias competencias básicas, entre as que se incluirían: 
• Brainstorming 
• Role-plays 
• Actividades interactivas 
• Actividades na lousa dixital 
• Actividades baseadas en distintos soportes 
• Actividades de investigación ou estudos de casos 
• Actividades en grupo 
• Interpretacións de datos, gráficas, etc. 
• Textos culturais, cancións, rimas, etc. 
• Actividades nas que se traballan as emocións. 

 
11. Avaliación dos procesos de ensino e a práctica docente.        

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que propoñemos os 
indicadores de logro e os elementos a avaliar anteriores. 
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Cuarto curso. 
 
Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde o alumnado aprenden inglés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, 
que permiten de maneira inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do 
alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun mundo 
externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas 
e ós valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da Educación Secundaria. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas competencias marcadas pola LOMCE, 
centrándonos, como é lóxico, na competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, 
aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no 
proceso de aprendizaxe,recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual e as TIC traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a 
promoción da igualdade de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de 
xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, 
respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de 
risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta 
equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a globalización, que practicamente esixe o dominio dunha segunda 
lingua estranxeira, e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo directamente no alumnado á hora de aprender, de comunicarse ou de 
executar unha tarefa, elementos que se converteron nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, non só na etapa á 
que fai referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se produza a aprendizaxe, atendendo particularmente á 
diversidade nas habilidades e expectativas de cada alumno e á busca do desenvolvemento do talento de cada un deles. Así mesmo preparará e 
organizará o traballo, axudando no desenvolvemento do mesmo; coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á cultura 
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inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á creatividade, participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os 
erros coma sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe participar de maneira activa no seu proceso de aprendizaxe, sendo, como 
define a LOMCE, o centro e a razón de ser da educación.  

  As Competencias Clave Integradas 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán competente, que saiba o que fai e o que di de maneira 
creativa e autónoma.  

Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, constitúe un proceso de construción social e emocional do 
coñecemento na que interaccionan permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será 
capaz de aplicar o que sabe en situacións concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, habilidades e actitudes que posúe 
para resolver diferentes feitos en diversos contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero 
ademais que sabe ser e estar. De esta maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula 
(conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución escolar 
non só prepara ó alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar 
unha serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, responsabilidade e cooperación. 

O noso proxecto recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza 
da lingua estranxeira, así como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das competencias e o logro dos 
obxectivos da materia. 
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 DESEÑO CURRICULAR 

 Currículo 

A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa recolle no seu artigo 6 é a seguinte: 
enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 
 
a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, 
como resultado das experiencias de ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr 
a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes que contribúen ó logro dos obxectivos de cada 
ensinanza e etapa educativa e á adquisición de competencias. 
Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou 
os programas nos que participe o alumnado. 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes. 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: 
referentes de avaliación que definen o que se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en 
procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados das 
aprendizaxes e concretan mediante accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o coñecemento 
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ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e 
comparables. 

 Obxectivos 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun 
mundo progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país atópase 
comprometido como membro da Unión Europea no fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos 
obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas 
estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da competencia nas diferentes linguas dun falante. 
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 nenos e nenas as capacidades que lles permitan:  

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

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz 
das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 
de sexo ou por calquier outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supongan discriminación entre homes e 
mulleres, así ́como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así ́como rexeitar a violencia, os 
prexuizos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
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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 castellana, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demás, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que ralizaran aportacións importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais 
e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 
seres vivos e o medio natural, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na 
súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ó exercicio deste dereito. 
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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. 

 Competencias clave 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, 
entre outras, baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias como complemento á aprendizaxe dos contidos. Na definición que a Lei 
Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que determinan os procesos de ensinanza e 
aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias clave. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante 
cambio dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo no tocante ás competencias clave, que se consideran prioritarias 
de cara ó desenvolvemento do alumnado. 

Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un 
proceso educativo orientado á acción e baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes 
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que serán demostrados polo alumnado (é algo máis ca unha formación funcional). En suma, 
unha competencia é a capacidade posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e 
situacións en contextos diversos. De maneira moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os 
coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades nunha situación determinada (de carácter real e distinta de aquela 
na que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se esqueceron). 

Hai un aspecto que debe destacarse: formar en competencias permite a aprendizaxe ó longo de toda a vida, facendo fronte á constante 
renovación de coñecementos que se produce en calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno transcorre na institución 
escolar durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que unha 
formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a este instrumento para obter a información que se precise en cada intre 
(obviamente, despois de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en profundidade tódolos 
contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse nesta competencia, a de aprender a aprender. 
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No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para 
enfrontarse ós retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 Competencia dixital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociais e cívicas. 
 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 
 Conciencia e expresións culturais. 

Pero que entendemos por cada unha desas competencias de forma sucinta, e recollendo o máis significativo do que establece o currículo escolar, 
cada unha delas proporciona á formación persoal e intelectual do alumnoo seguinte: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de 
producir, tamén recibe mensaxes con distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, 
enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o principal medio para a ampliación 
da aprendizaxe e desta competencia. 

O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en funcionamento unha serie de actitudes e valores 
como son o respecto polas normas de convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós dereitos 
humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola aprendizaxe e 
o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratéxico 
e persoal, que se concretan en diferentes dimensións na interacción comunicativa.  
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 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir 
distintos fenómenos no seu contexto. Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de 
expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da 
realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación 
profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada. 

Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na 
competencia matemática son os referentes ós números, a álxebra, a xeometría e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó mundo físico e á interacción responsable co mesmo. 
Contribúen ó desenvolvemento do pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, 
para actuar fronte ós retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, 
matemáticas e tecnoloxías, que se derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas; así como unhas destrezas que permitan utilizar e 
manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo.  

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á 
investigación científica, a valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e ambientais, así 
como a adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social. 

 Competencia dixital 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as 
novas tecnoloxías e a adquisición de novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital.  
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Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á 
información, o procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas en distintos 
contextos. 

O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo 
eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da 
súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas 
tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a 
competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso 
das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender  

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto 
fundamental para a aprendizaxe permanente. 

Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha reflexión e toma de conciencia sobre os propios 
procesos de aprendizaxe, polo que os procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a executalos 
axeitadamente. 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender e a confianza para alcanzar as metas da 
aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a 
realidade social do mundo no que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. 
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 A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar 
os códigos de conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun 
mesmo, a integridade e a honestidade. 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís.  

Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público, para manifestar solidariedade e interese 
polos problemas da comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes relixións ou 
culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha 
actitude solidaria e responsable. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio 
propio, levando adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no 
social ou laboral.  

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

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades 
persoais, profesionais e comerciais; e unhas destrezas como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de decisións, 
resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a 
autoestima, a independencia, o interese e esforzo, e o espírito emprendedor. 
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 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como 
fonte de gozo e enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da 
cultura e outras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións 
das diferentes linguaxes artísticas e a identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes habilidades de pensamento para poder 
comprender, valorar, emocionarse e gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de interese, 
recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 
 
 Competencias clave nesta materia 
 
 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo 
de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á 
utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de 
construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 
 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar 
informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e 
argumentacións. 
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As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, principios e métodos científicos fundamentais 
e dos produtos e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender 
mellor os avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte destas 
competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 
 
 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua 
estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta 
competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 
 
 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia 
aprendizaxe, para que cada neno e cada nena identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. 
Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a 
comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro, entre outras 
 
 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. 
Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 
Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de 
comportamento, promove a tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 
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 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal 
involucran a miúdo outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: 
poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as propias 
decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, 
emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. 
Require, polo tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 
 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, 
aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto 
expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 
Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas 
como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares. 

 Competencias clavea través de Mosaic 

 Competencia en comunicación lingüística: 
Todos os libros de Oxford University Press ofrecen unha a gran variedade de actividades que promoven a comunicación real na aula, cun 
desenvolvemento sistemático das destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. 
En Mosaic o alumnado utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, desenvolvendo esta competencia en todas as 
unidades.  
 
 Competencia dixital: 
Esta competencia desenvólvese en todas as unidades de Mosaic a través de: 
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 O uso do iPack en todas as leccións para a presentación da gramática a través dunha animación, a práctica do vocabulario e gramática; o 
soporte adicional como preparación para as actividades de listening, speaking e writing; visualización dos vídeos e participación nos xogos 
para consolidar os contidos. 

 O Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España con práctica interactiva, vídeo, material de audio para 
os ditados do WB, etc. 

 O uso dunha aplicación, VOC App, para practicar o vocabulario nun smart phone. 
 A versión dos libros dixitais: Student’s Book e Workbook. 
 A consolidación da aprendizaxe a través das actividades interactivas dos vídeos Make it big e Exam success. 
 Actividades con vocabulario típico da linguaxe multimedia, por exemplo: 

- Mediante os recuadro Research it! O alumnado deben buscar a información que se solicita vía Internet. 
- Project 1 (p44-45): A motion to debate: O alumnado colaboran para buscar información e usala como argumento nun debate. 
- Project 2 (p82-83): A school exchange: O alumnado realizan vídeos ou presentacións sobre un itinerario nun intercambio. 
- Project 3 (p120-121): A year to remember: O alumnado preparan un anuario e elixen un programa online para presentar o seu traballo de 

forma electrónica. 
 
 Aprender a aprender: 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a 
propia aprendizaxe, identificando como aprenden mellor e que estratexias fanos máis eficaces. Isto comporta a conciencia daquelas capacidades 
que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro 
entre outras. 
 
En todas as unidades do proxecto o alumnado desenvolverán destrezas e aprenderán estratexias e habilidades que lles farán conscientes do que 
saben e do que é necesario aprender como: a observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a reflexión no 
traballo, a capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para 
a consecución das metas e logros. Reflexionando sobre a propia aprendizaxe identificarán como aprender mellor e que estratexias os fan máis 
eficaces e favorecerase a autonomía e iniciativa persoal así como a toma de decisións racional e críticamente. En síntese, conciencia, xestión e 
control das propias capacidades e coñecementos. 
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Esta competencia desenvólvese: 
 

- Revisando os obxectivos de cada unidade no resumo de vocabulario, gramática e do inglés práctico no recuadro da primeira páxina de 
cada unidade. 

- Coas actividades de preparación no iPack, para levar a cabo as actividades de reading e listening satisfactoriamente. 
- Os recuadros Learn it! alertan ao alumnado sobre características particulares da linguaxe para centrar a súa aprendizaxe. 
- As revisións do Student?s Book e as revisións acumulativas do Workbook permiten ao alumnado avaliar o seu propio progreso de forma 

crítica. 
   
 Competencias sociais e cívicas: 
As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha 
lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. Este feito favorece 
a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, 
promove a tolerancia e a integración e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 
 
Todas estas habilidades sociais traballaranse e reflectiranse no noso proxecto educativo, ao longo de todo o curso.  En xeral as actividades de 
Mosaic, posto que invitan ao alumnado a traballar cooperativamente en parellas ou en pequenos grupos e en especial Language in action, 
Practical English e o video dialogue no iPack, ofrecen a posibilidade de mellorar a competencia social e cidadá. Ademais os temas das unidades e 
cada un dos textos promoven un sentido de responsabilidade ética e un espírito comunitario. En concreto achamos: 
 

- Unidade 1: (p12-13) o alumnado conversan sobre xente nova que axudou á comunidade e como as accións dunha soa persoa poden 
beneficiar á sociedade. Os estudantes comparten as súas propias experiencias cos compañeiros. 

- Unidade 2: (p23) o alumnado consideran como os anuncios relevantes poden influír nas propias decisións á hora de comprar. 
- Unidade 3: (p40-41) o alumnado reflexionan achega do impacto das accións humanas sobre o medio ambiente e considerar actividades 

construtivas que poidan contribuír xunto ao desenvolvemento sustentable.  
- Unidade 4: (p52-53) os estudantes consideran como o clima e os factores medio ambientais poden influír na sociedade. 
- Unidade 5: (p60-61) os estudantes reflexionan sobre o cambio de significado de comunidade e como as redes sociais e os foros ofertan 

unha alternativa de cohesión social. 
- Unidade 6: (p79) os estudantes demostran empatía seleccionando as recomendacións para unha viaxe que van realizar outras persoas 

tendo en conta os seus intereses. 
- Unidade 7: (p87) os estudantes consideran os asuntos locais pensando posibles cambios no transporte público. 
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- Unidade 8: (p103) os estudantes coñecen un exemplo de arte rupestre e consideran como unha peza de arte reflicte o contexto no que 
foi creada. 

- Unidade 9: (p117) o alumnado reflexionan sobre advertencias apropiadas para dar a persoas en diferentes contextos, demostrando 
empatía. 

 
 Conciencia e expresións culturais: 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, 
aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto 
expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 
 
Un dos obxectivos do libro do alumno é fomentar e incrementar a conciencia cultural. As súas seccións están deseñadas para que o alumnado 
pensen na súa propia cultura e establezan comparacións cunha de fala inglesa. Esta competencia supón polo tanto coñecer, comprender, 
apreciar e valorar criticamente manifestacións culturais e artísticas do patrimonio doutros pobos. 
 
O apartado Around the world de cada unidade axuda ós alumnos a crear as súas propias ideas, ademais os vídeos tanto da sección Warm-up 
coma os Culture Videos estimulan ós alumnos a falar sobre os temas presentados. 
 

- Unidade 1: (p14) O impacto da humanidade no mundo natural e como as persoas poden axudar a equilibrar a balanza. 
- Unidade 2: (p26)  Aprender a partir dun artigo sobre casa en Reino Unido, aspectos da cultura británica. Considerar opinións e 

comparalas coas propias.  
- Unidade 3: (p39) A partir dun artigo sobre danzas tradicionais en África, considerar a importancia de coñecer outras culturas e buscar 

similitudes entre ambas. 
- Unidade 4: (p52) Comparar a experiencia propia coa vida nun país con temperaturas extremas, fomentando a aceptación de diferentes 

manifestacións culturais e da diversidade. 
- Unidade 5: (p64) Coñecer o rol histórico das tradicións e o status social en Nova Zelandia, buscando exemplos na propia cultura. 
- Unidade 6: (p76) Coñecer a partir dun documental a illa de Malta, sendo un exemplo de cohesión entre tradicións antigas e cultura 

moderna. 
- Unidade 7: (p90) Comparar dúas culturas deportivas contemporáneas en diferentes lugares do mundo.  
- Unidade 8: (p102) Apreciar e comprender a importancia dos acontecementos antigos para a cultura humana. Explorar a partir deste 

punto a propia historia cultural. 
- Unidade 9: (p114) Comprender os aspectos da cultura contemporánea en India. 
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Os apartados Did you know...? proporciona axuda para a comprensión doutros países e culturas. 
 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Mosaic pon especial énfase en conseguir resultados efectivos na aprendizaxe da lingua inglesa, por tanto ofrece moitas posibilidades en cada 
unha das actividades para que todos o alumnado traballen de forma autónoma, asuman riscos e teñan a necesidade de expresarse 
creativamente. 
 
Nas actividades de expresión oral convídase o alumnado a expresar as súas opinións persoais, a contrastar as súas ideas e a compartir e a 
organizar o traballo en grupo. O alumnado inventan o contexto para producir o seu propio role play e as súas conversacións. 
Ademais na: 
 Unidade 2: (p29) Analizan as palabras e expresións para describir calidades persoais. Estratexias de linguaxe non verbal. Representar unha 

entrevista de traballo. 
 Unidade 3: (p41) presentar e negociar habilidades usando a linguaxe funcional para convencer a outros de reducir a enerxía que se usa. 
 Unidade 4: (p57) analizar a linguaxe, organizar as ideas e planear un blogue sobre actividades de tempo libre. 
 Unidade 5: (p67) traballar de modo cooperativo para planear un proxecto local. Conversar sobre ideas e organización, negociar plans e 

avaliar as decisións tomadas. 
 Unidade 7: (p92) traballar de forma colaborativa para analizar unha situación e propoñer solucións. 
 Unidade 9: (p109) analizar os resultados dun cuestionario e comparalos cos dos compañeiros. Considerar as aspiracións futuras. 
O alumnado teñen a posibilidade de desenvolver en grupo diferentes traballos (proxectos) despois de realizar as unidades 3, 6 e 9, de traballar 
en cooperación e de estender os seus coñecementos máis aló da aprendizaxe dunha lingua. 
 Project 1: A motion to debate: o alumnado cooperan para preparar e levar a cabo un debate, negociando e distribuíndo 

responsabilidades (pp. 44-45) 
 Project 2: A school exchange: o alumnado organizan un proxecto. Traballan de forma cooperativa para organizar a presentación, planean 

itinerarios, preséntanos e avalían. (pp. 82-83) 
 Project 3: A year to remember: os estudantes demostran iniciativa organizando as cuestións, editando o traballo e negociando os detalles 

do deseño e a publicidade. (pp.120-121). 

 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 
Diferentes actividades traballadas ao longo de libro do alumno  axudan ao desenvolvemento destas competencias.  
En moitas das unidades preséntanse datos que o alumnado deben analizar para sacar as súas propias conclusións e utilizar a información 
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extraída de forma adecuada á tarefa que se solicita. Por exemplo, analizar información nas seccións de Reading e presentar datos/ argumentos 
nas tarefas de Writing.  Así por exemplo na: 
• Unidade 2: (p24) o alumnado reflexionan sobre os seus propios hábitos no gasto de diñeiro e o prezo dos artigos comprados. 
• Unidade 6: (p81)  o alumnado razoan matematicamente interpretando os resultados dunha enquisa, e expresar os resultados con linguaxe 

estatística usando fraccións e porcentaxes. 
• Unidade 7: (p86) o alumnado analizan diferentes formas de expresar grandes números de forma oral. 
Ao longo do curso trátanse diversos temas relacionados con ciencia e tecnoloxía, como poden ser os recuadros ‘Did you know…?’ que ofrecen 
detalles achega do mundo da ciencia e a tecnoloxía. 
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 Contidos 

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

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

– 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. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación 
- Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da interacción.  
- 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 
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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 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: 
- Sinalización de obxectos, usos 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. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

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

- Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva).  
- Identificación do tipo textual, 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. 
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 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación  
- Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas a 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 adecuados 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. 
- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión más 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.). 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

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

- Sons e fonemas vocálicos. 
- Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións. 
- Procesos fonolóxicos básicos. 
- Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 
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B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

- Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
- Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Recoñecemento e uso de convencións sociais, 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. 

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

B5.4. Plurilingüismo: 

- Recoñecemento da realidade plurilingüe do propio contorno. 
- Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha 

competencia comunicativa integrada. 
- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valorando positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.  

B5.5. Funcións comunicativas:  

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.  
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e expresión de sucesos futuros.  
- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos, advertencias e avisos. 
- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición.  
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios.  
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- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  
- Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización do discurso.  

B5.6.Léxico oral e escrito de uso común relativo á 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". 

B5.7.Recoñecemento e uso de rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación. 

B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias do inglés: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + 
infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  
- Relacións temporais (the moment (she left); while). 
- Be used to/ get used to. 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, 

e. g. Hey, that’s my bike!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going 

to; will; present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., 

e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  
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- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); 
necesidad (must; need; have (got) to); obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

-Expresión da existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); a cualidade (e. g. pretty good; much too expensive). 

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
- Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 
frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
- Uso de conectores. 
- Have/get causative.  
- Phrasal verbs.  
- Gerund and infinitive. 

 Metodoloxía 

 3.5.1. Metodoloxía Didáctica 

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

O punto de partida da aprendizaxe do alumnado 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. O alumnado non só terán que adquirir uns coñecementos, senón que 
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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 o alumnado 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 nenos 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 nenos 
e nenas 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. Para emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, 
para os que poidan estancarse nalgún momento. Estas actividades non aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher’s Book e poden ser de 
grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 
 
A aprendizaxe dos nenos 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 nenos/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. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o 
neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna 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 
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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 avaliación do proceso individual e grupal do alumnado na aprendizaxe é un factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; 
no noso proxecto existe un Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que permiten ó profesor anotar as 
observacións referentes ó progreso de cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás súas necesidades 
específicas. 
 
A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo no alumnado. O noso proxecto toma en conta esta situación ó 
ofrecer 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 cais 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 cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo). 

 Metodoloxía básica 
 
 Transmitir ao alumnado de Secundaria un vocabulario útil e necesario para comunicarse en inglés.Para iso, en cada unidade 

preséntase, practícase e recíclase o vocabulario relativo a un tema determinado. 
 Explicar expresións tipicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos da mesma idade que os estudantes. 
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 Axudar ao alumnado a comprender a gramática inglesa e utilizar a lingua de forma correcta, sobre a base de explicacións claras e 
unha práctica progresiva que vai de conceptos sinxelos a outros máis complexos. 

 Trasladar ao alumnado aspectos da cultura británica e propiciar unha comparación coa súa propia cultura a través de seccións 
especificas de cultura. 

 Permitir ao alumnado centrarse na vida diaria e os costumes dos adolescentes británicos, vendo como se desenvolven en diversos 
contextos ilustrados tanto no Student's Book como nos vídeos que inclúe o curso. 

 Plasmar o mundo real máis alá da aula coa axuda de textos e seccións informativas, dentro das unidades. 
 Proporcionar ao alumnado ferramentas para expresarse, tanto de forma oral coma por escrito, acerca de temas que lles resultarán 

interesantes e motivadores. Ofréceselles, non só a práctica necesaria, senón tamén axuda para preparar tanto textos orais coma escritos. 
 Dar ao alumnado a oportunidade de reciclar e repasar o vocabulario e as estruturas que van aprendendonos apartados de repaso. 
 Permitir ao alumnado avaliar o seu propio progreso utilizando os diferentes exercicios de auto-avaliación de todas as unidades. 
 Facer posible que o alumnado se convertan en mellores estudantes de idiomas, e tamén que sexan máis independentes. 

Anímaselles a utilizar as seccións de referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como compoñentes multimedia 
para practicar na casa. 

 Contribuír a que o alumnado de Secundaria gocen das clases de inglés grazas a un material do máis motivador: cancións auténticas, 
exercicios que inclúen xogos, sopas de letras, encrucillados, etc., e materiais multimedia nos que atoparán diversos xogos. 

 
Grazas ao equilibrio entre o nivel de esixencia e a axuda que se proporciona, todos o alumnado terán a oportunidade de desenvolver as súas 
capacidades ao máximo. 

Vocabulario 
Cada unidade inclúe dous bloques de vocabulario relacionados co tema central da mesma.Nas primeiras unidades os bloques de vocabulario 
pertencen á mesma categoría de palabras (verbos, nomes, adxectivos) pero xa dende a primeira unidade Mosaic ofrece unha coidadosa selección de 
frases útiles nos recadros 'functional English'da sección Practical English que amplían o vocabulario da unidade e que facilitan a aprendizaxe. 
 
Para atender á diversidade de alumnos na aula ofrécense dúas ou tres listas de vocabulario adicionais en cada unidade. As palabras preséntanse no 
seu contexto integradas nas primeiras tres leccións a dobre páxina de cada unidade e logo recóllense nun cadro extra na sección Language 
summary de cada unidade. Ademais nos cadros Learn it!e Express it! dáse unha énfase especial a expresións que con frecuencia resultan difíciles 
para moito alumnado. Evidentemente estes apartados dedícanse a alumnos máis avanzados e practícanse e avalíanse soamente a partir das tarefas 
marcadas con dúas ou tres estrelas. 
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Os dous bloques de vocabulario principais preséntanse no iPack a partir de presentacións e actividades graduadas que se poden imprimir segundo 
as necesidades e conveniencia para atender a cada grupo de alumnos extraendo os que conveñan do Tests and Resources multi-ROM. 
 
Nos textos de soporte, ben sexa na sección de Reading, ListeningouGrammar aparece máis vocabulario asegurando deste xeito que o alumnado 
reciben suficiente input e familiarízanse co uso da lingua antes de usala en prácticas específicas máis produtivas na sección Language in action. 
 
Unha páxina enteira, Language summary, dedícase a resumir, revisar, concentrar e ordenar o vocabulario novo que aparece na unidade e que se 
espera que o alumnado aprendan. A última páxina de cada unidade está pensada para reciclar e sistematizar os contidos básicos da unidade de 
maneira que serva de repaso xeral das catro destrezas fundamentais na aprendizaxe dunha lingua. A páxina Review prepara e informa ao alumno de 
cal foi a súa implicación na aprendizaxe da unidade e que aspectos precisa reforzar. 
 
O Workbook proporciona ademais unha gran variedade de material complementario para a práctica do vocabulario. Especialmente ao remate de 
cada unidade proporciónase a sección Review que permite a cada alumno coñecer de forma autónoma o seu nivel e reflexionar sobre as súas 
necesidades; os apartados Consolidation e Cumulative Review reciclan e reforzan aqueles aspectos que todo alumno debería dominar para 
continuar avanzando e na sección final do Workbook proporciónanse dúas páxinas, Vocabulary reference con listas de vocabulario para traducir e 
Vocabulary practice con diferentes xogos tales como atopar as diferencias, facer encrucillados, sopas de letras, etc. que permiten que o alumnado 
aprendan xogando. Este material pódese utilizar co alumnado que rematen pronto as actividades da aula, e tamén como deberes. O Tests and 
Teacher's Resources multi-ROM contén fichas fotocopiables en tres niveis para consolidar e ampliar vocabulario. 
 
Gramática 
 
Cada unidade de Mosaic dedica dúas seccións diferenciadas á gramática, de forma que o alumnado teñen tempo de asimilar e practicar os contidos 
novos, sen sobrecargas excesivas. 
 
As estruturas preséntanse nun texto escrito ou gravado de tal maneira que o alumnado se terán familiarizado co seu significado antes de utilizalas 
eles mesmos. Despois de explotar os textos, o profesorado pode elixir presentar as normas gramaticais ben sexa a través do debuxos animados, 
contidos no iPack ou ben a través da colaboración do alumnado pedíndolles que induzan as normas gramaticais analizando os exemplos dados, ou 
ben seguindo o seu propio método. Nas Grammar animations preséntase a Pip, un personaxe que xunto coa súa familia e amigos contextualiza en 
cada episodio o punto gramatical a estudar e presenta de forma amena a formación e o uso das novas estruturas. 
 
Pídeselle ós alumnos que analicen exemplos e táboas e anímaselles a que analicen e reflexionen como se constrúe a norma para desenvolver a 
aprendizaxe autónoma pero se o mestre decide que a gramática debe estudarse máis concretamente sempre pode acudir ao apartado Language 
summary pages do remate do Student’s Bookou no mesmo Workbook onde se inclúen táboas máis detalladas a dobre cara, unha para a Grammar 
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reference e a segunda para a Grammar practice.  Esta metodoloxía indutiva consegue que o alumnado se impliquen na aprendizaxe e memoricen 
as estruturas. 
 
Igual que na sección de vocabulario, o Workbook contén actividades adicionais de práctica gramatical en tres niveis: as actividades marcadas cun 
só asterisco permiten repasar e utilizar as estruturas a un nivel básico; o dobre asterisco marca exercicios de tipo máis produtivo, mentres que os 
tres asteriscos indican actividades máis abertas que formulan retos ao alumno. As presentacións gramaticais van seguidas de actividades de 
práctica graduada baseadas nun tema, o cal fai necesario que o alumnado entendan o uso e o significado das estruturas, e non só a forma. Algunhas 
actividades son de tipo controlado, e outras algo máis libres. Ademais, o alumnado teñen a oportunidade de utilizar as estruturas novas de modo 
máis produtivo, personalizado e creativo. Ás veces inclúense exemplos do uso das estruturas estudadas en contextos comunicativos cotiáns  
 
Finalmente, tamén o Tests and Teacher's Resources multi-ROM inclúe fichas gramaticais fotocopiables con exercicios en tres niveis e tests para 
cada unidade, fin de trimestre e fin de curso. 
 
Comprensión escrita 
 
O libro de texto inclúe textos coidadosamente graduados (artigos, páxinas web, historias, receitas, emails, narracións, video scripts e entrevistas) 
clasificados en función da súa dificultade e deseñados para ofrecer información interesante de forma realista. Os dous textos de lectura en cada 
unidade encóntranse gravados nos Class audio CD ou ben pódense activar directamente a partir do iPack e utilizan diversas formas ao longo do 
libro:  
 
 Para reciclar e presentar vocabulario e estruturas gramaticais: o texto central de cada unidade serve para reciclar o primeiro bloque de 

vocabulario, e tamén para presentar aspectos gramaticais novos. O nivel de dificultade é lixeiramente superior ao do alumnado, pero resulta 
perfectamente alcanzable. Os textos presentados en Around the world tamén reciclan a linguaxe traballada en unidades anteriores. 

 
 Para traballar a comprensión lectora: O primeiro exercicio desenvolve destrezas comunicativas que achegan a base das actividades de 

expresión oral e escrita, previamente deben ter adquirido unha plena comprensión lectora. Para iso inclúen expresións que o alumnado 
poderán aplicar en contextos comunicativos, aprender, estudar e memorizar. As palabras clave están subliñadas para facilitar extraer o seu 
significado a partir do contexto. 

 
O texto central de cada unidade vai seguido de varios exercicios de comprensión. O primeiro deles permitirá ao alumno captar o significado xeral 
do texto a través do skimming. Os seguintes obrigarano a ler con maior detemento e responder a preguntas. A secciónLearn it! destaca o 
vocabulario e as estruturas gramaticais do texto. 
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Úsanse tamén textos máis breves para reciclar e practicar tanto a gramática coma o vocabulario e para proporcionar un exemplo de escritura real e 
exemplos de como proceder nas actividades de audición ou de expresión oral. 
 
Para realizar lecturas extensas: os textos das cancións e os apartados culturais, Around the world, permiten reutilizar o material de unidades 
anteriores, pero formulan un reto maior en termos de extensión, contido e estrutura. As páxinas culturais ofrecen textos máis extensos 
acompañados de exercicios de comprensión. A Guía didáctica inclúe información complementaria para anticipar vocabulario e prever dificultades. 
O profesor comentará as ilustracións coa clase e extraerá todo o vocabulario e a información que poida antes de empezar a ler cada texto. Tamén o 
Workbook contén material de lectura. 
 
Os textos do apartado Curriculum Extra, ao remate do Student’s Book, céntranse en temas como Bioloxía, Xeografía, ICT, Música, Matemáticas e 
Cidadanía. Relaciónanse co tema da unidade e o currículo de Terceiro da ESO. Aínda que a súa comprensión require un esforzo, e a pesar de que 
conteñen vocabulario novo, o seu nivel garante que o alumnado non se van enfrontar a demasiadas estruturas descoñecidas e ademais ofrece un 
enfoque actual e motivador na aprendizaxe da lingua inglesa. 
 
Comprensión oral 
 
Os textos de comprensión oral forman parte do desenvolvemento da linguaxe e permiten mellorar a pronunciación. Mosaic ofrece dous listening 
comprehension en cada unidade. Tres videos por unidade, ditados e a sección Say it! que se dedica á pronunciación. Ademais ofrécese unha 
práctica adicional no apartado Practical English de cada unidade. 
 
Os textos de listening foron gravados por unha gran variedade de falantes en diferentes situacións, incluíndo programas de radio, entrevistas, 
diálogos e anuncios publicitarios. Unha variedade de acentos que proporciona autenticidade ós textos presentados e que favorece a integración da 
aprendizaxe da lingua inglesa na nosa sociedade. 
 
As tarefaslistening preparation do iPack axudan ao alumnado a situarse para comprender mellor o audio, e desenvolver unha audición con 
garantías de maneira que poidan comprender non só o contido global senón tamén información específica. 
 
Cada unidade tanto do Student's Book coma do Workbook contén un ditado de cinco ou seis frases, con vocabulario e estruturas traballadas na 
unidade, que proporciona unha práctica máis intensiva de comprensión oral. É importante que o alumnado poidan identificar os contidos sobre os 
que traballaron tanto en forma oral como escrita. Esta práctica intensiva axuda ao alumnado a agudizar o oído e favorece unha comprensión máis 
profunda tanto da forma oral como escrita da lingua inglesa. 
 
Expresión oral 
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Mosaic ofrece numerosas oportunidades para a práctica de expresión oral mediante actividades controladas que ofrecen un amplo apoio ao 
alumno.A páxina Warm-up introduce o tema da unidade e anima o alumnado a observar e a falar utilizando linguaxe relacionada con este. De 
feito, ao longo do curso preséntanse numerosas actividades, tanto no Student’s Bookcomo na Teacher’s Guide, nas que se pide ós alumnos que 
dean a súa opinión persoal ou que relaten algunha experiencia vivida. 
 
Cada lección conclúe cunha actividade, Language in action, que ofrece a oportunidade ao alumnado de practicar a linguaxe que aprenderon de 
forma máis libre e aberta e a miúdo de xeito individual e autónomo.  
 
Na páxina adicada á expresión oral, Practical English, preséntase e practícase a linguaxe funcional útil no día a día dende o máis práctico ata o 
máis persoal, dende expresar preferencias, pedir desculpas, facer predicións ata dar razóns do porqué escolleron algo. Ofrécense situacións reais a 
partir do listening e invítase o alumnado a participar en numerosos intercambios orais, diversidade de situacións que adoitan culminar nun diálogo 
aberto. Ademais, en cada unha das unidades indícase algunha frase de emprego común que, xa que aparece no texto, é interesante que aprendan o 
alumnado. Indícase ademais a frase dentro do recadro Express it! para que o alumnado poidan interiorizala, localizala facilmente e aprendela. 
 
Antes de realizar unha actividade, o profesor asegurarase de que o alumnado comprenden a tarefa, nunca debe dar por feito que vaian empezar a 
falar deseguida. Exemplificarase sempre a actividade cun alumno de bo nivel, e ofrecerase apoio escrito na lousa. Organizaranse intercambios 
comunicativos entre parellas de alumnos que falen mentres o resto da clase escoita. En diálogos máis longos, darase tempo ao alumnado para que 
preparen as súas conversacións antes de representalas.  
 
No Interactive video ofrecese un show televisivo que presenta reportaxes e entretidas entrevistas. En diversos momentos da gravación en cada un 
dos episodios suxíreselle ós espectadores que escollan unha determinada opción para de este xeito responder ás preguntas. A linguaxe funcional 
incluíuse en cada episodio de maneira que a sección 'Your Turn'ofrece ao alumnado a oportunidade de interactuar. Ao remate de cada episodio, o 
iPack ofrece un diálogo, Dialogue practice, para practicar de forma controlada e dar a oportunidade de tomar parte no desenvolvemento da 
historia.  Ademais, a páxina de Communication doTests and Teacher's Resources Multi-ROM ofrece práctica adicional con resultados prácticos. 
 
Pronunciación 
 
Cada unidade desenvolve baixo o título de Say it! un aspecto relativo á pronunciación atendendo aos falantes españois. Cada unidade proporciona 
práctica adicional ao final do libro con consellos específicos para mellorar a calidade da pronunciación; o alumno encontrará exercicios relativos a 
sons específicos, acentuación de palabras e frases, e entoación. 
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Expresión escrita 
 
O libro do alumno adica unha páxina de cada unidade entre outros á escritura guiada de e-mails, informes, artigos, video scripts, entradas a blogs, 
reportaxes e cartas formais. A axuda que se ofrece garante que mesmo o alumnado de nivel máis baixo sexan capaces de crear un texto aceptable. 
 
A páxina comeza cun modelo estruturado en parágrafos que recolle o vocabulario e a gramática da unidade en frases sinxelas. O devandito modelo 
está centrado nun aspecto gramatical, p. ex. Expresións de tempo, conxuncións e signos de puntuación. Ofrécese un exemplo e unha concreción do 
vocabulario e/ou do aspecto gramatical na sección Look at language xusto antes de que o alumno pase a preparar o texto que vai escribir. Os 
devanditos elementos practícanse antes de pasar á guía de escritura, que prepara ao alumnado para a tarefa de redacción. Polo xeral, non saben o 
que escribir, e por iso o apartado Writing task proporciónalles indicacións e instrucións que lles axudarán a planificar o texto, mostraralles o modo 
de organizar as súas notas en parágrafos, e tamén como iniciar cada parágrafo. Ao final, anímaselles a crear o seu propio texto escrito. Ademais, en 
cada Unit review invítase o alumno a realizar unha actividade de escritura e nos Projects facilítase unha práctica máis extensiva e libre de 
expresarse a nivel escrito.  

O Workbook ofrece actividades similares para consolidar os aspectos clave traballados no libro do alumno. 

 Materiais e recursos didácticos 
Disponse dos seguintes recursos materiais e dixitais: 

O libro de texto utilizado é Mosaic de Oxford University Press, 2014.  
O alumno dispón de Student’s Book / Digital Student’s Book, Workbook/ Digital Workbook, VocApp.  

  

  

 Actividades 

 Actividades de inicio de lección 
Trátase de activar os coñecementos previos do alumnado nos temas novos que se van traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase 
facer a través de actividades de brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con soporte de 
flashcards, pósters, cancións, etc. 
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 De desenvolvemento da lección 
Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan ás intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar 
a adquisición, fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua inglesa. Estas 
actividades son:  

• O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven na unidade didáctica (Vocabulary). 
• A lectura e comprensión de textos (Reading). 
• As estruturas gramaticais (Grammar). 
• Os sons estudados (Pronunciation). 
• A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes (Listening and Speaking). 
• A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

 De reforzo e ampliación 
O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de 
motivación, ao tempo que persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o 
éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e interese. 
A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que tódolo alumnado/as poidan encontrar algún que estea de 
acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que 
necesitan máis apoio. 
As actividades ás que nos referimos son as seguintes:  

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 
 Páxinas Language summary e Review ao final de cada unidade no Student's Book. 
 As actividades propostas no Tests and Teacher's Resources multi-ROM: 

- Grammar + Vocabulary (1 star – Basic) 
- Grammar + Vocabulary (2 stars – Revision) 

 As actividades propostas no Workbook 
 As seccións de referencia e práctica do WB: 
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- Grammar reference + Grammar practice 
- Vocabulary reference + Vocabulary practice 
- Irregular verb list  

- As seccións de referencia e práctica do SB: 
- Pronunciation practice  
- Irregular verb list  

 Os 3 Projects do SB, un cada tres unidades. 

As actividades de ampliación estenden os contidos do curso: 
∗ A guía do profesor (Teacher’s guide) conta con exercicios extra (Optional activities). 
∗ As actividades intercurriculares propostas no SB (Focus on …): 
∗ As actividades propostas noTests and Teacher’s Resources Multi-ROM: 

• Grammar + Vocabulary (3 stars – Extension) 
• Communicative pair work worksheets 
• Drama  
• Cross-curricular extension worksheets 

 De desenvolvemento de competencias clave 
Algunhas actividades contribúen máis especificamente ao desenvolvemento dunha ou varias competencias básicas, entre as que se incluirían:  

• Brainstorming 
• Role-plays 
• Actividades interactivas 
• Actividades na lousa dixital 
• Actividades baseadas en distintos soportes 
• Actividades de investigación ou estudos de casos 
• Actividades en grupo 
• Interpretacións de datos, gráficas, etc.  
• Textos culturais, cancións, rimas, etc. 
• Actividades nas que se traballan as emocións. 
 



 

539 

 De avaliación 
A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o progreso do alumno no conxunto das 
áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os 
procesos de ensino e a súa propia práctica docente. As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado do alumnado e medirá o seu progreso a 
través da observación e comprobación da realización de actividades como:  

- Exercicios doWorkbook 
- Review(CB), ó final de cada unidade no Student’s Book. 
- Cumulative review (WB), ó final de cada unidade no Workbook. 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de avaliación referidas en Mosaic(Tests 
andTeacher's Resource Multi-ROM):  
 9 Unit tests, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test eAudio Test (mp3). 
 3 End-of-term tests, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test eAudio Test (mp3). 
 1 End-of-year test, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test eAudio Test (mp3). 

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias de auto-avaliación dos seus 
coñecementos e destrezas: 

- Autocorrección das producións orais e escritas realizando os exercicios das seccións Review do SB e do WB. 

 Complementarias 
Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia a obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades 
características da sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do departamento de inglés de cada centro. 

 
 Saídas e actividades comúns a todo o centro ou a varios grupos  

(Anote aquí calquera saída Didáctica ou didáctico-lúdica prevista.) 
 

Grupo/s 
participantes 

Profesores participantes Trimestre/ 
Datas 

Descrición de saídas/ actividades Observacións 
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 Organización de tempos, agrupamentos e espazos 
Á hora de realizar as tarefas, completar actividades, proxectos, etc. a organización do alumnado realízase en función do tipo de interacción que se 
dá nese momento na aula: 
 Profesor-alumno 
 Traballo individual 
 Traballo en parellas 
 Traballo en grupo 

Ten un papel moi importante a incorporación das TIC na educación, proporcionando diversos recursos materiais que oferecen ao profesor a 
posibilidad de deseñar súas clases de forma personalizada e axustando-se as necesidades de cada momento: 
 Vídeo-DVD 
 TV  
 Radiocasete/ reproductor CD  
 Cámara de vídeo – Grabador audio 
 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  
 Pantalla Dixital Interactiva 
 Conexión a Internet (WiFi, outros...) 
 

 3.5.6. Medidas de atención á diversidade do alumnado 

Un dos elementos que máis promovia a LOE e segue promovendo con LOMCE é a atención para a diversidade. É claro que a mesma acción 
educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as 
súas capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que tódolo alumnado poidan alcanzar os 
obxetivos estabelecidos. Do mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención 
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para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, presentando as 
mesmas actividades de formas diferentes das actividades propostas no libro do alumno e no caderno. Os profesores deben escoller a quen dirixir e 
propoñer algunhas actividades ou outras e deberán ser consciente en tódolos momentos destas diferenzas, non só na hora de avaliar, senón tamén 
na hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Cando as adaptacións non són o suficiente temos a diversificación curricular, por meio do cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte 
do tronco común da etapa e empregar este tempo en outro tipo de actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, ben como 
actividades deseñadas especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiria tendo en todo momento 
como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 
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 Avaliación 

A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para medir individualmente os coñecementos e competencias 
adquiridas como para, e por el, introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require (cando a aprendizaxe do alumnado 
non responden para o que, a priori, non se espera deles).  

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 (non clasificada) e a final 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. 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolo alumnado ó finalizar 4º curso, pola opción de ensinanzas académicas ou pola de 
ensinanzas aplicadas, na que se comprobará o logro dos obxectivos da etapa de secundaria e o grado de adquisición das competencias 3.6.1. 
Procedementos de avaliación 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículopropón unha serie de ferramentas que nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No 
caso de avaliaciónformativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración 
tódalasproduciónspara 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 autoavaliación entre outros. E a 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 procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a 
flexibilidade que esixe a propia avaliación.  
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O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar 
a consecución dos obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que estes son moi xenéricos, debemos concentrarnos 
moito máis, as compartir para facer con que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para demostrar a competencia do alumno, e é o 
que chamamos de indicadores.Para a súa referencia, se inclúe na seguinte sección a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os 
indicadores de competencias clave.  

 Recursos de avaliación 
 Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o cuarto curso de Educación Secundaria na área da lingua estranxeira, organizados en 
cinco grandes bloques: comprensión eprodución (expresión e interacción) de textos orais  escritos, ecoñecemento da lingua e consciencia 
plurilingüe e intercultural, son os seguintes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. 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. 

B1.2. 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. 

B1.3. Comprender 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 

B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación 
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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. 

B1.5. 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. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves ou 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. 

B2.2. 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. 

B2.3. 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.  

B2.4. 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. 

B2.5. 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. 

B2.6. 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.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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B3.1. 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. 

B3.2. 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.). 

B3.3. 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. 

B3.4. 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. 

B3.5. 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. 

B3.6. 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. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. 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). 

B4.2. 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 
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frecuente, de carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de especialización ou de interese. 

B4.3. 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). 

B4.4. 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. 

B4.5. 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. 

B4.6.  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. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e recoñecer os significados e as intencións comunicativas 
xerais relacionados con eles. 

B5.2. 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). 

B5.3. 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). 

B5.4. 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. 
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B5.5. 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 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa plurilingüe. 

B5.7. 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). 

B5.8. 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. 

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

 

 Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe neste curso organizáronse en cinco grandes bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos 
orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e intercultural. Recollemos a continuación o lexislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 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. 
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PLEB1.2. 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). 

PLEB1.3. 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. 

PLEB1.4. 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). 

PLEB1.5. 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. 

PLEB1.6. 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. 

PLEB1.7. 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. 

PLEB1.8.  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 

PLEB2.1. 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. 
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PLEB2.2. 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. 

PLEB2.3. 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. 

PLEB2.4. 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. 

PLEB2.5. 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. 

PLEB2.6. 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. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

PLEB3.1. 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.). 

PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente 
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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. 

PLEB3.3. 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). 

PLEB3.4. 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. 

PLEB3.5. 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. 

PLEB3.6. 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). 

PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha residencia de estudantes ou nun 
contexto ocupacional). 

PLEB3.8. 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 

PLEB4.1. 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. 

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente 
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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. 

PLEB4.3. 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. 

PLEB4.4. 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. 

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para facerse membro dunha asociación 
ou para solicitar unha bolsa). 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo Europass. 

PLEB4.7. 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. 

PLEB4.8.  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 

PLEB5.1. 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. 

PLEB5.2. 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. 

PLEB5.3. 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 explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 
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correcta e adecuada ao contexto. 

PLEB5.4. 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. 

PLEB5.5. 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. 

PLEB5.6. 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. 

PLEB5.7. 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. 

 

 Rúbrica de evaluación de competencias 
No Anexo I deste documento incluímos unha modelo denominadaRúbrica de Avaliación de competencias para cada unidade e para o curso 
completo que nos permite avaliar o grao de adquisición das competencias clave indicando o nivel de cualificación que vai adquirindo o alumno. 

Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa especificación en indicadores. No modelo correspondente a cada unidade 
inclúense unicamente as competencias e os indicadores que se desenvolveron concretamente nesa unidade; en cambio, no modelo proposto para a 
avaliación xeral inclúense tódalas competencias e tódolos seus indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, recoméndase cualificar, en primeiro 
lugar, cada un dos indicadores ou aqueles nos que se centrou o profesor, obtendo deste xeito unha visión global da competencia para avaliala 
seguidamente. 
 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, e para o seu rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de 
menor a maior: Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos; Ben (BI): Conseguido con 
nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estes criterios de cualificación deben 
aplicarse tendo en conta os criterios de avaliación detallados para a área de lingua estranxeira. 
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Para poder avaliar ós alumnos, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle permitan obter uns datos concretos. No modelo 
propoñemos os instrumentos que cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: observación, proba escrita, proba oral, 
caderno de clase, portfolio. O profesor poderá modificar a modelo substituíndo ou incluíndo outros instrumentos empregados.  

Os indicadores nos que se especifican as Competencias Clave, que incluímos na modelo, e que nos permiten demostrar a competencia real do 
alumno para esta materia e este curso son os que indicamos a continuación: 

1.Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 
Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico. 

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar táboas, etc. 

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos do seu contido. 

CL2. FALAR 

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia á que se dirixe. 

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.   

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non chega á  audiencia. 

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse. 

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada. 

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.   

CL4. LER 

CL4.1. Infere significados a partir do contexto. 

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura. 

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de textos.   

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira. 
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CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo. 

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e coherencia para facerse comprender. 

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e léxico apropiado ao contexto. 

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, textualización, revisión e versión final. 
  
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 
Indicadores 

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua extranjera. 
 

3. Competencia dixital (CD) 
 

Indicadores 

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma para buscar información. 

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos. 

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo electrónico.   

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu uso. 
 
4. Aprender a aprender (AA) 
 
Indicadores 

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.   

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como instrumento de auto-corrección e de 
autoevaluación das producións propias orais. 

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe. 

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe. 
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5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
 
Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para comprender as producións alleas. 

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira. 

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo. 
 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  (SIEE) 
 
Indicadores 

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades durante a interacción. 

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados. 

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación. 
 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 
Indicadores 

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e valores da 
sociedade cuxa lingua se estuda. 

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios. 
 
 

 Rúbrica de avaliación de contidos. 
No Anexo II deste documento incluímos unha plantilla denominada Rúbrica de Avaliación de contidos e competencias clave integradas para cada 
unidade que nos permite avaliar o nivel que adquiriu o alumno. 

A continuación incluímos unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque 
lingüístico:Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
PLEB1.1. Non reflexiona sobre o seu proceso 
de comprensión, axustándoo ás necesidades 
da tarefa (de comprensión global, selectiva ou 
detallada), 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da 
tarefa (de comprensión global, selectiva ou 
detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

PLEB1.1. Reflexiona sen dificultade sobre o 
seu proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada), 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sempre sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada), 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. 

PLEB1.2. Non 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). 

PLEB1.2. 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). 
 

PLEB1.2. Distingue sen dificultade, 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). 

PLEB1.2. Distingue sempre, 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). 

PLEB1.3. Non 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. 

PLEB1.3. 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. 

PLEB1.3. Identifica sen dificultade 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. 

PLEB1.3. Identifica sempre 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. 

PLEB1.4. Non 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). 

PLEB1.4. 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). 

PLEB1.4. Capta sen dificultade 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). 

PLEB1.4. Capta sempre 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). 

PLEB1.5. Non identifica as ideas principais e 
detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal de certa duración entre dous ou máis 

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 
detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal de certa duración entre dous ou máis 

PLEB1.5. Identifica sen dificultade as ideas 
principais e detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración entre dous 

PLEB1.5. Identifica sempre as ideas principais 
e detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal de certa duración entre dous ou máis 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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. 

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. 

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. 

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. 

PLEB1.6. Non 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. 

PLEB1.6. 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. 

PLEB1.6. Entende sen dificultade 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. 

PLEB1.6. Entende sempre 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. 

PLEB1.7. Non 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. 

PLEB1.7. 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. 

PLEB1.7. Comprende sen dificultade, 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. 

PLEB1.7. Comprende sempre, 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. 

PLEB1.8. Non 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). 

PLEB1.8. 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). 

PLEB1.8. Comprende sen dificultade, 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). 

PLEB1.8. Comprende sempre, 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). 
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Bloque 2.Produción de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
PLEB2.1. Nas 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. 

PLEB2.1. 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. 

PLEB2.1. Utiliza sen dificultade 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. 

PLEB2.1. Utiliza sempre 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. 

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría 
das veces non 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. 

PLEB2.2. 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. 

PLEB2.2 Nas actividades de aula, a maioría 
das veces interactúa ou intervén sen dificultade 
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. 

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría 
das veces interactúa ou intervén sempre 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. 

PLEB2.3. Non 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. 

PLEB2.3. 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. 

PLEB2.3. Fai sen dificultade 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. 

PLEB2.3. Fai sempre 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. 

PLEB2.4. Non se desenvolve 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. 

PLEB2.4. 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. 

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente sen 
dificultade 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. 

PLEB2.4. Desenvólvese sempre 
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. 

PLEB2.5. Non participa adecuadamente en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre 

PLEB2.5. Participa adecuadamente e sen 
dificultade en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 

PLEB2.5. Participa sempre adecuadamente en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre 
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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. 

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. 

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. 

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. 

PLEB2.6. Non 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.. 

PLEB2.6. 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. 

PLEB2.6. Toma parte sen dificultade 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. 

PLEB2.6. Toma parte sempre 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. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, 
non 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.). 

PLEB3.1. 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.). 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, 
explica sen dificultade 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.). 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, 
explica sempre 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.). 

PLEB3.2. Non procura nin 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. 

PLEB3.2. 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. 

PLEB3.2. Procura e entende sen dificultade 
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. 

PLEB3.2. Procura e entende sempre 
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. 

PLEB3.3. Non 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). 

PLEB3.3. 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). 

PLEB3.3. Entende sen dificultade 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). 

PLEB3.3. Entende sempre 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). 

PLEB3.4. Non 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. 

PLEB3.4. 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. 

PLEB3.4. Localiza sen dificultade e 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. 

PLEB3.4. Localiza sempre 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. 

PLEB3.5. Non comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte incluíndo foros en 
liña ou blogs, na que se describen con certo 

PLEB3.5. Comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte incluíndo foros en 
liña ou blogs, na que se describen con certo 

PLEB3.5. Comprende sen dificultade 
correspondencia persoal, en calquera soporte 
incluíndo foros en liña ou blogs, na que se 

PLEB3.5. Comprende sempre correspondencia 
persoal, en calquera soporte incluíndo foros en 
liña ou blogs, na que se describen con certo 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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. 

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. 

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. 

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. 

PLEB3.6. Non 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). 

PLEB3.6. 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). 

PLEB3.6. Entende sen dificultade 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). 

PLEB3.6. Entende sempre 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). 

PLEB3.7. Non identifica información relevante 
en instrucións detalladas sobre o uso de 
aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun evento cultural, 
nunha residencia de estudantes ou nun 
contexto ocupacional). 

PLEB3.7. Identifica información relevante en 
instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou programas informáticos, e 
sobre a realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por exemplo, 
nun evento cultural, nunha residencia de 
estudantes ou nun contexto ocupacional). 

PLEB3.7. Identifica sen dificultade información 
relevante en instrucións detalladas sobre o uso 
de aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun evento cultural, 
nunha residencia de estudantes ou nun 
contexto ocupacional). 

PLEB3.7. Identifica sempre información 
relevante en instrucións detalladas sobre o uso 
de aparellos, dispositivos ou programas 
informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun evento cultural, 
nunha residencia de estudantes ou nun 
contexto ocupacional). 

PLEB3.8. Non 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. 

PLEB3.8. 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. 

PLEB3.8. Comprende sen dificultade 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. 

 
PLEB3.8. Comprende sempre 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. 
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Bloque 4.Produción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
PLEB4.1. Non 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. 

PLEB4.1. 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. 

PLEB4.1. Escribe sen dificulltade, 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. 

PLEB4.1. Escribe sempre, 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. 

PLEB4.2. Non 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. 

PLEB4.2 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. 

PLEB4.2. Escribe sen dificultade 
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. 

PLEB4.2. Escribe sempre 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. 

PLEB4.3. Non 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. 

PLEB4.3. 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. 

PLEB4.3. Escribe sen dificultade 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. 

PLEB4.3. Escribe sempre 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. 

PLEB4.4. Non escribe correspondencia persoal 
nin 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. 

PLEB4.4. 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. 

PLEB4.4. Escribe sen dificultade 
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. 

PLEB4.4. Escribe sempre 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. 

PLEB4.5. Non completa un cuestionario 
detallado con información persoal, educativa 
ou laboral (por exemplo, para facerse membro 

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado 
con información persoal, educativa ou laboral 
(por exemplo, para facerse membro dunha 

PLEB4.5. Completa sen dificultade un 
cuestionario detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 

PLEB4.5. Completa sempre un cuestionario 
detallado con información persoal, educativa 
ou laboral (por exemplo, para facerse membro 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). asociación ou para solicitar unha bolsa). facerse membro dunha asociación ou para 

solicitar unha bolsa). 
dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

PLEB4.6. Non escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por exemplo, o 
modelo Europass. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato 
electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. 

PLEB4.6. Escribe sen dificultade o seu 
currículo en formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato 
electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. 

PLEB4.7. Non 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. 

PLEB4.7. 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. 

PLEB4.7. Toma sen dificultade 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. 

PLEB4.7. Toma sempre 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. 

PLEB4.8. Non fai unha presentación coidada 
dos textos escritos, en soporte impreso e 
dixital, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de 
puntuación. 

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

PLEB4.8. Fai sen dificultade unha presentación 
coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de 
puntuación. 

PLEB4.8. Fai sempre adecuadamente unha 
presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e 
os signos de puntuación. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
PLEB5.1. Non se expresa 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. 

PLEB5.1. 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. 

PLEB5.1. Exprésase sen dificultade 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. 

PLEB5.1. Exprésase sempre 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. 

PLEB5.2. Non 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. 

PLEB5.2. 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. 

PLEB5.2. Produce sen dificultade 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. 

PLEB5.2. Produce sempre 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. 

PLEB5.3. Non se desenvolve 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 xeito 
sinxelo, pero correcta e adecuada ao contexto. 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación ou unha 
xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e 
adecuada ao contexto. 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente e sen 
dificultade 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 
xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

PLEB5.3. Desenvólvese  sempre 
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 
xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao 
contexto. 

PLEB5.4. Non 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. 

PLEB5.4. 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. 

PLEB5.4. Recoñece sen dificultade 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. 

PLEB5.4. Recoñece sempre 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. 

PLEB5.5. Non 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. 

PLEB5.5. 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. 

PLEB5.5. Comprende sen dificultade 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. 

PLEB5.5. Comprende sempre 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. 

PLEB5.6. Non comprende nin utiliza un léxico 
relativamente rico e variado, o que implica, 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 
relativamente rico e variado, o que implica, 

PLEB5.6. Comprende e utiliza sen dificultade 
un léxico relativamente rico e variado, o que 

PLEB5.6. Comprende e utiliza sempre un 
léxico relativamente rico e variado, o que 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
entre outros, o emprego de sinónimos de uso 
máis frecuente e de palabras de significación 
próxima para evitar a repetición léxica. 

entre outros, o emprego de sinónimos de uso 
máis frecuente e de palabras de significación 
próxima para evitar a repetición léxica. 

implica, entre outros, o emprego de sinónimos 
de uso máis frecuente e de palabras de 
significación próxima para evitar a repetición 
léxica. 

implica, entre outros, o emprego de sinónimos 
de uso máis frecuente e de palabras de 
significación próxima para evitar a repetición 
léxica. 

PLEB5.7. Non 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. 

PLEB5.7. 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. 

PLEB5.7. Participa sen dificultade 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. 

PLEB5.7. Participa sempre 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. 

 
 
 

 Elementos de evaluación 

Existe unha relación entre distintos elementos do currículo que interveñen no proceso de avaliación: criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe ecompetencias clave e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos seguindo a organización en cinco bloques: 
comprensión eprodución (expresión e interacción) de textos orais e escritos, coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e intercultural. 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B1.1. 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. 
 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da 
tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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 

PLEB1.2. 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 

CL 
AA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

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. 

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). 

CEC 
 

B1.3. 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. 
 

PLEB1.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB1.7. 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. 

 

 PLEB1.8. 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). 
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Bloque 2.Produción de textos orais: Expresión e interacción 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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. 

PLEB2.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. 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. 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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.). 

PLEB3.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.6. 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.  

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 
dispositivos ou programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha residencia de 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

estudantes ou nun contexto ocupacional). 

 PLEB3.8. 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 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. 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. 

PLEB4.2. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 
 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B4.5. 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. 
 

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral 
(por exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 PLEB4.7. 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. 

 

 PLEB4.8. 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 
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso 
común, e recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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). 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. 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, 

PLEB5.3. 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 explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

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). 
 

formal de xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao contexto. 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

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

Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino ea súa propia práctica docente, para o que incluímos a 
continuación unha plantilla cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

(O departamento incluirá o modificará os elementos a avaliar segundo proceda) 
 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó contexto da 
aula. 

Adecúase completamente ó contexto 
da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de mellora 
tralos resultados académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas de mellora 
a adoptar tralos resultados 
académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados académicos 
obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de atención á 
diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de atención á 
diversidade adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 
transversais na materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de 
recuperación para o alumnado. 

Iniciouse o programa de recuperación 
para o alumnado que o necesiten. 

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para o alumnado 
que o necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os obxectivos da 
materia establecidos. 

Alcanzáronse parte dos obxectivos da 
materia establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a maioría das 
competencias clave relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse parte das 
competencias clave relacionadas coa 
materia. 

Logrouse o desenvolvemento das 
Competencias clave relacionadas 
con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi satisfactoria. A práctica docente foi parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica docente foi satisfactoria.  

Programas de mellora para a práctica 
docente. 

Non se deseñaron programas de mellora 
para a práctica docente. 

Identificáronse os puntos para 
deseñar un programa de mellora para 
a práctica docente. 

Deseñáronse programas de mellora 
para a práctica docente. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Materiais e recursos didácticos Os materiais e recursos didácticos non 
foron os adecuados. 

Os materiais e recursos didácticos 
foron parcialmente adecuados. 

Os materiais e recursos didácticos 
foron completamente adecuados. 

 

Disribución de espazos e tempos A distribución dos espazos e tempos non 
foi adecuada ós métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos espazos e tempos 
foi parcialmente adecuada ós 
métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados. 

A distribución dos espazos e os 
tempos foi adecuada ós métodos 
didácticos e pedagóxicos utilizados. 

 

Métodos didácticos e pedagóxicos Os métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados non contribuíron á mellora do 
clima da aula e do centro. 

Os métodos didácticos e pedagóxicos 
utilizados contribuíron parcialmente á 
mellora do clima na aula e do centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados contribuíron 
á mellora do clima da aula. 

 

Resutlados da avaliación Os resultados da avaliación nesta materia 
non foron satisfactorios. 

Os resultados da avaliación nesta 
materia foron moderados. 

Os resultados da avaliación nesta 
materia foron satisfactorios. 

 

     

     

 
 
Criterios específicos de avaliación. 
 
1. Comprender a idea principal e os detalles máis relevantes de mensaxes orais emitidas en situación de comunicación 
interpersoal ou polos medios audiovisuais, sobre temas que non exixan coñecementos especializados. 
 
Con este criterio avalíase a capacidade de alumnos e alumnas para comprender mensaxes emitidas en situación de 
comunicación cara a cara e que xiren en torno a necesidades materiais e relacións sociais, sensacións físicas e sentimentos ou 
opinións. 
 
2. Participar en conversas e simulacións utilizando estratexias axeitadas para iniciar, manter e terminar a comunicación, 
producindo un discurso comprensible e adaptado ás características da situación e á intención comunicativa. 
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Con este criterio valórase a capacidade para desenvolverse en conversas con intencións comunicativas diversas (establecer 
relacións, expoñer, narrar e argumentar, describir e dar instrucións), utilizando as estratexias e os recursos que aseguren a 
comunicación cos interlocutores habituais na aula ou falantes nativos. 
 
3. Comprender a información xeral e específica de diversos textos escritos auténticos e adaptados e de extensión variada, 
identificando datos, opinións, argumentos, informacións implícitas e intención comunicativa 
do autor. 
 
A través deste criterio apreciarase a capacidade do alumnado para comprender os textos máis usuais e de utilidade da 
comunicación escrita, ou textos literarios e de divulgación que traten temas relacionados coa cultura e a sociedade dos países 
onde se fala a lingua estranxeira estudada, aplicando as estratexias adquiridas e progresando noutras novas como a 
realización de inferencias directas. 
 
Con este criterio tamén se avalía a capacidade para ler de forma autónoma textos de maior extensión co fin 
de consultar ou buscar información sobre contidos diversos, para aprender, ou por pracer ou curiosidade, facendo uso correcto 
de dicionarios e doutras fontes de información en soporte papel ou dixital. 
 
4. Redactar con certa autonomía textos diversos cunha estrutura lóxica, utilizando as convencións básicas propias de cada 
xénero, o léxico apropiado ao contexto e os elementos necesarios de cohesión e coherencia, de maneira que sexan facilmente 
comprensibles para o lector. 
 
Trátase de apreciar a capacidade para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose na produción 
de textos libres (avisos, correspondencia, instrucións, descricións, relatos de experiencias, noticias...) cunha estrutura 
axeitada, lóxica e prestando especial atención á planificación do proceso de escritura. 
 
En todos os escritos, en papel ou soporte dixital, avaliarase a progresiva utilización das convencións básicas de cada xénero e 
a presentación clara, limpa e ordenada. 
 
5. Utilizar de forma consciente os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira en diferentes 
contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección e de autoavaliación das producións propias orais e escritas e 
para comprender as producións alleas. 
 
Este criterio avalía a capacidade para aplicar os seus coñecementos sobre o sistema lingüístico e reflexionar sobre a 
necesidade da corrección formal que fai posible a comprensión tanto das súas propias producións como das alleas. 
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6. Identificar, utilizar e explicar estratexias utilizadas, poñer exemplos doutras posibles e decidir sobre as máis axeitadas ao 
obxectivo da aprendizaxe. 
 
Este criterio pretende avaliar se as alumnas e o alumnado utilizan as estratexias que favorecen o proceso de aprendizaxe, 
como a aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso cada vez máis autónomo 
de dicionarios, recursos bibliográficos, informáticos e dixitais; a análise e a reflexión sobre o uso e o significado de diferentes 
formas gramaticais mediante comparación e contraste coas linguas que coñece, a utilización consciente das oportunidades de 
aprendizaxe na aula e fóra dela, a participación na avaliación da propia aprendizaxe ou o uso de mecanismos de 
autocorrección. 
 
7. Usar as tecnoloxías da información e a comunicación con certa autonomía para buscar información, producir textos a partir 
de modelos, enviar e recibir mensaxes de correo electrónico e para establecer relación persoais orais e escritas, mostrando 
interese polo seu uso. 
 
Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación como ferramenta 
de comunicación e de aprendizaxe en actividades habituais de aula e para establecer relacións persoais tanto orais como 
escritas. 
 
8. Identificar e describir os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira e establecer 
algunhas relacións entre as características máis significativas dos costumes, usos, actitudes e valores da sociedade falante da 
linguaen estudo e a propia, e amosar respecto cara a elas. 
 
Este criterio pretende comprobar se coñecen algunas mostras significativas da cultura dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, se establecen semellanzas e diferenzas e se valoran e respectan patróns culturais distintos aos propios. 
 
9. Reformular na lingua propia o sentido dun texto, oral ou escrito, sobre temas previamente traballados na aula, para facelo 
comprensible a interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira en estudo. 
 
Trátase de avaliar a capacidade de facer mediación entre persoas interlocutoras que non poden entenderse polo 
descoñecemento da lingua, facendo equivalencia dunha lingua a outra ou dando explicacións do significado 
do texto. 
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CONTIDOS E RENDIMENTO MÍNIMOS ESIXIDOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA (5 PUNTOS OU MÁIS) 
 

Para superalo curso nesta materia deberase demostrar: 
 

• Capacidade de comprender: 
 
Textos auténticos sinxelos (cartas, artigos de interese xeral, anuncios, avisos, realatos, etc.) 
Textos de máis dificultade coa axuda do diccionario 
Videos e gravacións en cassettes, Cds,... 
Cando os compañeiros/as ou o profesorado falan 
 

• Capacidade de expresar ideas: 
 

En conversación 
Ante un público 
Por escrito 
 

• Capacidade de usar correctamente expresións axeitadas á situación e ao que se queira comunicar: 
 

• Todo isto con: 
 

Correción gramatical 
Vocabulario axeitado 
Pronunciación comprensible 
Entoación axeitada 
Variedade de vocabulario e estructuras 
Claridade (organización, presentación, etc.) 
Respostas axeitadas á situación 
 

• Ser capaz de iniciar e manter unha conversa pedindo ou dando aclaracións sobre o que se tenta dicir, sempre que sexa necesario. 
 

• Progreso na aprendizaxe da lingua e nas formas de traballar (estratexias, uso de fontes, etc.) 
 

• Progreso na autocorreción 
 

• Reflexionar sobre a lingua inglesa e o seu funcionamento 
 

• Reflexionar e buscar información sobre como se pode aprender mellor e tomar as medidas necesarias 
 

• Colaborar en:  
 

A planificación, realización, análisis e avaliación do traballo indivudual e en grupo 
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• Traballo suficiente, organizado e continuado 
• Amosar unha pronunciación e entoación correcta e axeitada. 

• Realizar con resultado satisfactorio as probas e tarefas que se realicen ao longo do curso nas as catro habilidades lingüísticas: Listening, 
Speaking, Reading & Writing 

 
 
 

 
• É OBRIGATORIA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DE LECTURA COMPRENSIVA DO NÚMERO DE LIBROS GRADUADOS QUE CADA 

PROFESOR OU PROFESORA INDIQUE, ASÍ COMO A ENTREGA DOS READING REPORTS CORRESPONDENTES EN PRAZO E XEITO 
ACORDADOS CUN MÁXIMO DE TRES POR CURSO. VÉXASE A SECCIÓN DO PLAN LECTOR. 

• DO MESMO XEITO É UNHA OBRIGA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE AUDIO E VÍDEO QUE LLE SEXAN ENCOMENDADAS POLO 
PROFESORADO, ASEMADE DAS PROBAS, PRESENTACIÓNS E ACTIVIDADES ORAIS E ESCRITAS. 

• O PROFESORADO RECOMENDARÁ POR ESCRITO A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE VERÁN COMO SISTEMA DE REPASO E RECUPERACIÓN 
PARA O ALUMNADO QUE NON APROBE A MATERIA EN XUÑO E TEÑA QUE SE PRESENTAR NA CONVOCATORIA DE SETEMBRO. 

• Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse explicitamente en cada unha das 
mesmas por nivel educativo e non teñen por que ser necesariamente sempre os mesmos para a resolución da cualificación de 
avaliacións ou final.  
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 PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES. 
A presente programación e temporalización representan un modelo de secuencia temporal de aprendizaxe para o Cuarto curso de Educación 
Secundaria, a razón de 105 horas curso. 
 
Os elementos que incluímos  en cada unha das unidades, para mostrar como se vai desenvolver o proceso educativo, no caso da programación son os criterios de 
avaliación, os contidos lingüísticos correspondentes a cada unidade, os estándares de aprendizaxe as actividades que concretan os estándares e por último os 
indicadores das competencias que se desenvolven. 
 
No Anexo II deste documento inclúense ademais as rúbricas para poder avaliar os contidos de Mosaic 3 a través dos estándares de aprendizaxe. Nas rúbricas 
indícanse as leccións do libro nas que cada estándar pode ser avaliado, así como as actividades específicas nas que se concretan os estándares e as competencias 
clave integradas. 
 
No caso da planificación temporal, incluímos os obxectivos que se traballan en cada lección, as actividades, indicando o tipo de actividade de que 
se trata, ben sexa de inicio de lección, de desenvolvemento, de atención á diversidade (reforzo e ampliación), de avaliación, de desenvolvemento 
de competencias, ben para o desenvolvemento de temas intercurriculares; as competencias básicas e os indicadores nos que se concreta o 
desenvolvemento das mesmas, ademais dos recursos necesarios en cada unha das sesións. 

É unha programación orientativa e ampliable, con numerosas posibilidades opcionais propostas no Teacher’s Guide e Test and Teacher's Resource 
CD-ROM.O profesor pode introducir as devanditas actividades no momento oportuno, según as necesidades e a actitude do alumnado/as, tendo en 
conta os ritmos de aprendizaxe – individuais e colectivos – e as horas lectivas das que se dispón. 
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 Starter Unit 
 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. Comprender os detalles de 
información relativa a datos persoais, 

PLEB1.3. Identifica a idea principal e 
aspectos significativos de noticias de 

CL 
CD 
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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. 

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. 

AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB1.7. Comprende, nunha conversa  
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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. 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: mobilización de 
coñecementos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación dunha imaxe e descrición 
desta; lectura de expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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comunicación. respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas analizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 
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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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 
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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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
Identificación e reprodución  de palabras cos sons /æ/ e  
/ʌ/. Reprodución dos sons /æ/ e /eɪ/. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: uso 
correcto das regras de puntuación 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 
as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal. Coñecer un texto sobre o uso da 
realidade aumentada na educación. Responder 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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preguntas. Produción dunha descrición; redacción dun 
texto sobre actividades de tempo libre.    

 Funcións comunicativas: preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula. Establecemento e mantemento da 
comunicación; organización do discurso dando a 
coñecer opinións persoais; narración de 
acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
Verbs: answer, arrive, ask, begin, cry, drop, find, 
finish, forget, give, hear, laugh, leave, lose, pick up, 
remember, see, shout, sit, stand, take, whisper. 
Adjetives: Feelings:  angry, bored, calm, energetic, 
excited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, 
surprised, tired. 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Expresión do tempo: Past Simple :verbos 
regulares e irregulares; (There) was/ were. 
Expresión do aspecto habitual: Used to. 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
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presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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 Unit 1 – Making a difference 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. Comprender os detalles de PLEB1.3. Identifica a idea principal e CL 
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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. 

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. 

CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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   PLEB1.7. 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. 

 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: movilización de 
conocimientos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación de una imagen y 
descripción de esta; lectura de expresiones con 
lenguaje funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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erros que non interrompan a 
comunicación. 

aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguindo criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas utilizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 
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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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 
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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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

.Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
Reproducción dos sons /æ/ e /eɪ/. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: uso 
correcto das regras de puntuación. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
visualización duns vídeos en relación  co tema da 
unidade; audición de distintos tipos de textos. 
Intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal. Coñecer un texto sobre o cyber 
acoso e outro sobre os bos amigos. Responder 
preguntas. Produción dunha descrición; redacción dun 
correo electrónico formal. 

 Funcións comunicativas: preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula. Establecemento e mantemento da 
comunicación; organización do discurso dando a 
coñecer opinións persoais; narración de 
acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado. 

.Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
Adjectives: personality: bitter, cruel, dedicated, 
dependable, eager, enthusiastic, optimistic, outgoing, 
responsible, supportive, sympathetic, truthful. 
Collocations: get and make:  get better, get involved, 
get permission, get the feeling, get things done, get 
used to, make a difference, make an effort, make an 
impression, make the most of it. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 
Grammar 
Past simple, past continuous and used to. 
Present perfect simple and present perfect 
continuous. 
Present perfect with already, still and yet. 
Present perfect with just, ever and never. 
Functional language 
Aprobación e admiración. 
Demandar información. 
Dar información. 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 

  



 

602 

presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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 Unit 2 – Making Money 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. Comprender os detalles de PLEB1.3. Identifica a idea principal e CL 
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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. 

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. 

CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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   PLEB1.7. 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. 

 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: mobilización de 
coñecementos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación dunha imaxe e descrición 
desta; lectura de expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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erros que non interrompan a 
comunicación. 

aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguindo criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas utilizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 
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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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 



 

611 

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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
reprodución correcta do acento nas palabras. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: uso 
correcto das regras de puntuación. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
visualización duns vídeos en relación  co tema da 
unidade; audición de distintos tipos de textos. 
Intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 
as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal. Coñecer un texto sobre unha poxa 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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e outro sobre casas en UK. Responder preguntas. 
Produción dunha descrición; redacción dunha carta 
formal.   

 Funcións comunicativas: preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Recoñecemento de 
expresións habituais na aula. Establecemento e 
mantemento da comunicación; organización do 
discurso dando a coñecer opinións persoais; narración 
de acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a: Advertising: advertise, appeal, 
appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, 
inform, promote, recommend. Shopping: bargain 
(n, v), bid (n, v), browse (v), browser (n), charge 
(n, v), consume (v), consumer (n), purchase (n, 
v), refund (n, v), select (v), selection (n), supplier 
(n), supply (v). 
 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Grammar 
Past simple and past perfect simple 
enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too 
much, too many 
Attitudinal adverbs: certainly, maybe, obviously, 
simply 
Intensifiers 
Functional language 
Expresar sorpresa e desacordo. 
Describir as calidades persoais dun mesmo. 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
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presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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 Unit 3 – Power to the people 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
 

B1.3. Comprender os detalles de PLEB1.3. Identifica a idea principal e CL 
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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. 

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. 

CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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   PLEB1.7. 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. 

 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: mobilización de 
coñecementos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación dunha imaxe e descrición 
desta; lectura de expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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erros que non interrompan a 
comunicación. 

aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguindo criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas utilizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 



 

622 

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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 
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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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación:i Recoñecer e reproducir os sons /ɔː/e /ɜ:/. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
reprodución correcta do acento nas palabras 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
visualización duns vídeos en relación  co tema da 
unidade; audición de distintos tipos de textos. 
Intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 
as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal. Coñecer un texto sobre un perfil 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 



 

624 

de dieta verde e outro sobre o poder da enerxía 
cinética. Responder preguntas. Produción dunha 
descrición; redacción dun ensaio informativo. 

 Funcións comunicativas: Preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula. Establecemento e mantemento da 
comunicación; organización do discurso dando a 
coñecer opinións persoais; narración de 
acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
Adjectives: technology: adaptable, alternative, 
chemical, computer-generated, electronic, energy-
saving, high-tech, innovative, mechanical, solar-
powered, sustainable, wireless. Verbs: functions: 
absorb, boost, burn, crash, perform, process, release, 
repair, rest, transport. 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Grammar 
The passive – past, present and future 
Reflexive pronouns, emphatic pronouns, each 
other and one another  
have something done 
It is said / thought / well known / believed / 
accepted that. 
Functional language 
Facer presentacións. 
Expresar interese e falta del. 
Expresar satisfacción e desacordo. 
Expresar esperanza. 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
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presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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 Unit 4 -  Live well 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
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B1.3. 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. 

PLEB1.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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   PLEB1.7. 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. 

 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: mobilización de 
coñecementos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación dunha imaxe e descrición 
desta; lectura de expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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erros que non interrompan a 
comunicación. 

aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguindo criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción:estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas utilizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 
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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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 
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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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
Recoñecer e reproducir o acento nas frases. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: uso 
correcto das regras de puntuación. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
Visualización duns vídeos en relación  co tema da 
unidade; audición de distintos tipos de textos. 
Intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 
as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal. Coñecer uns textos sobre o 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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inverno en Canadá e unha guía para estar san. 
Responder preguntas. Produción dunha descrición; 
redacción dun blogue. 

 Funcións comunicativas: Preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Recoñecer expresións 
habituais na aula. Establecemento e mantemento da 
comunicación; organización do discurso dando a 
coñecer opinións persoais; narración de 
acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
Phrasal verbs:  calm (sb) down, cheer (sb) up, chill 
out, cut down, face up to, open up, slow (sth) down, 
work out. Aches and pains:  aching muscles, allergic 
reaction, broken leg, bruised knee, dislocated 
shoulder, itchy skin, sore back, sprained wrist, stiff 
neck, swollen ankle. 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Grammar 
The first conditional 
The second conditional 
The third conditional 
The zero conditional 
wish/ if only 
Functional language 
Expresar acordo ou desacordo. 
Pedir consello. 
Dar consello. 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
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presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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 Unit 5 – Community spirit 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
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B1.3. 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. 

PLEB1.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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   PLEB1.7. 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. 

 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Mobilización de 
coñecementos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación dunha imaxe e descrición 
desta; lectura de expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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erros que non interrompan a 
comunicación. 

aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguindo criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas utilizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 
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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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 
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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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
Reprodución correcta do acento nas frases. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
Recoñecer e identificar diferentes erros ortográficos. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
Visualización duns vídeos en relación  co tema da 
unidade; audición de distintos tipos de textos. 
Intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 
as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal. Coñecer uns textos sobre 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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maneiras de comportarse e o sistema de clases en Nova 
Zelandia, un folleto e un artigo. Responder preguntas. 
Produción dunha descrición; redacción duns anuncios.     

 Funcións comunicativas: Preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula. Establecemento e mantemento da 
comunicación; organización do discurso dando a 
coñecer opinións persoais; narración de 
acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
Verbs: technology:  access, bookmark, comment, edit, 
host, launch, log on / off, network, register, respond, 
transfer, upload. Nouns: manners:   appreciation, 
consideration, diplomacy, etiquette, interaction, 
netiquette, politeness, rank, rudeness, tradition. 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Grammar 
Question forms 
Verbs with -ing and to 
Modals of deduction and possibility 
Infinitives of purpose 
Functional language 
Facer suxestións. 
Expresar certeza. 
Expresar dúbida. 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
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presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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 Unit 6 – Good times 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
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B1.3. 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. 

PLEB1.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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   PLEB1.7. 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. 

 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Mobilización de 
coñecementos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación dunha imaxe e descrición 
desta; lectura de expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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erros que non interrompan a 
comunicación. 

aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguindo criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas utilizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 
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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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 
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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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
Reprodución correcta dos sons  /θ/ e /ð/. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
Recoñecer palabras que  conteñan  os sons  /θ/ y /ð/. 
Escritura correcta deses sons. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
Visualización duns vídeos en relación  co tema da 
unidade; audición de distintos tipos de textos. 
Intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 
as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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linguaxe non verbal. Coñecer un texto sobre unhas 
reseñas de libros e un documental. Responder 
preguntas. Produción dunha descrición; redacción 
dunha reseña. 

 Funcións comunicativas: Preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula. Establecemento e mantemento da 
comunicación; organización do discurso dando a 
coñecer opinións persoais; narración de 
acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
Verbs: reporting: add, admit, agree, boast, complain, 
confirm, deny, insist, mention, point out, recommend, 
reply, reveal, state. Nouns: entertainment:  act, 
amateur, microphone, monologue, newcomer, 
professional, prop, scriptwriter, sketch, spotlight, 
stage, venue. 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Grammar 
Reported speech 
Reported questions 
Reported suggestions and offers 
Prepositions 
Adverb phrases 
Functional language 
Expresar frecuencia. 
Preguntar por puntos de vista. 
Dar o propio punto de vista. 
Falar sobre os puntos de vista doutras persoas. 
Estar de acordo con outras persoas. 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
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presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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 Unit 7 – In the news 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
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B1.3. 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. 

PLEB1.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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   PLEB1.7. 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. 

 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Mobilización de 
coñecementos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación dunha imaxe e descrición 
desta; lectura de expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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erros que non interrompan a 
comunicación. 

aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguindo criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas utilizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 
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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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 



 

671 

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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
Identificación e reprodución dunha correcta entoación. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: Uso 
correcto das regras de puntuación. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
Visualización duns vídeos en relación  co tema da 
unidade; audición de distintos tipos de textos. 
Intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 
as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal. Coñecer unhas reportaxes  

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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deportivas e un artigo sobre viaxar no futuro. 
Responder preguntas. Produción dunha descrición; 
redacción dun texto sobre o transporte público da zona. 

 Funcións comunicativas: Preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula. Establecemento e mantemento da 
comunicación; organización do discurso dando a 
coñecer opinións persoais; narración de 
acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado.  

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
Phrasal verbs: travel:  come across, get away, get off, 
get on, see off, set off, speed up, stop over, take off, 
turn back. Nouns: weather:   blizzard, breeze, drizzle, 
frost, gale, hailstorm, heatwave, hurricane, mist, 
shower, sleet, tornado. 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Grammar 
Future continuous and future perfect 
Future tenses 
Comparatives and superlatives 
Future expressions 
Functional language 
What  e  How. 
Comparar e contrastar. 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
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presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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 Unit 8 – The senses 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
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B1.3. 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. 

PLEB1.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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   PLEB1.7. 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. 

 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Mobilización de 
coñecementos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación dunha imaxe e descrición 
desta; lectura de expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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erros que non interrompan a 
comunicación. 

aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguindo criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas utilizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 
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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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 
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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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
Reprodución correcta das palabras co son  /w/. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: Uso 
correcto das regras de puntuación. A ortografía de 
palabras co son  /w/. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
Visualización duns vídeos en relación  co tema da 
unidade; audición de distintos tipos de textos. 
Intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 
as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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linguaxe non verbal. Coñecer un texto cunhas 
instrucións, unhas entradas e outro sobre unhas críticas 
de restaurantes. Responder preguntas. Produción dunha 
descrición; redacción dunha ficha técnica.   

 Funcións comunicativas: Preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula. Establecemento e mantemento da 
comunicación; organización do discurso dando a 
coñecer opinións persoais; narración de 
acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común 
relativo a: Idioms:  have and take: have a ball, 
have a good nose for, have an eye for, have an 
open mind, have no idea, take it easy, take it from 
me / us, take note of, take your mind off, take your 
breath away. Abstract nouns:    affection, 
aggression, apprehension, bravery, compassion, 
friendship, grief, intelligence, joy, loneliness, 
sympathy, trust. 
 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Grammar 
Defining and non-defining relative clauses:  
Determiners 
Indefinite pronouns: so… that and such… that 
Functional language  
Too, neither and nor. 
Dar instrucións: comezar, continuar e terminar. 
 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

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

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 
TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Mobilización de 
información previa por medio de conversacións. 
Identificación  do tipo de información contida nas 
audicións; inferencia na comprensión das indicacións 
do profesor e das instrucións para levar a cabo as 
tarefas. 

B1.1. 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. 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu 
proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. 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. 

PLEB1.2. 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). 

CL 
AA 
CEC 
 



 

688 

B1.3. 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. 

PLEB1.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. 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. 

PLEB1.4. 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). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. 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. 

PLEB1.5. 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. 

CL 
AA 
CEC 

 PLEB1.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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   PLEB1.7. 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. 

 

   PLEB1.8. 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 

a)  
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Mobilización de 
coñecementos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación dunha imaxe e descrición 
desta; lectura de expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. 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. 

PLEB2.1. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. 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 

PLEB2.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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erros que non interrompan a 
comunicación. 

aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.3. 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.  
 

PLEB2.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. 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. 
 

PLEB2.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. 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. 

PLEB2.5. 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 

CL 
AA 
CEC 
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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. 

B2.6. 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. 

PLEB2.6. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

 Estratexias de comprensión: Revisión de 
coñecementos previos. Comprensión de textos sinxelos 
en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 
dos enunciados e dos recuadros, aprender e utilizar esa 
información. 

B3.1. 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. 

PLEB3.1. 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.). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. 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 

PLEB3.2. 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 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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seguindo criterios como a autoría, a data 
de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto 
(divulgativo, educativo, de opinión, 
etc.). 

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. 

B3.3. 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. 

PLEB3.3. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. 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. 

PLEB3.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. 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. 
 

PLEB3.5. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.6. 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. 

PLEB3.6. 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). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas sobre 
o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 

   PLEB3.8. 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 

a) 
c) 
d) 
i) 

 Estratexias de produción: Estudo e análise dos 
exemplos presentados. Revisión, memorización e uso 
das estruturas utilizadas. 

B4.1. 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). 

PLEB4.1. 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. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves ou de 

PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 

CL 
CD 
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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.  
 

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. 

AA 
CEC 

B4.3. 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). 

PLEB4.3. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. 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. 

PLEB4.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de PLEB4.5. Completa un cuestionario CL 
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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. 

detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou 
para solicitar unha bolsa). 

CD 
AA 
CEC 

B4.6. 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. 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

   PLEB4.7. 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. 

 

   PLEB4.8. 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 conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
Identificación e reprodución correcta dos sons  /ð/ e 
/d/. 

 Patróns gráficos e convencións ortográficas: uso 
correcto das regras de puntuación. 

 Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
Visualización duns vídeos en relación  co tema da 
unidade; audición de distintos tipos de textos. 
Intercambios comunicativos cos compañeiros seguindo 
as conviccións sociais e normas de cortesía. Uso da 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer os significados 
e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

PLEB5.1. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. 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 

PLEB5.2. 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. 

CL 
AA 
CEC 
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linguaxe non verbal. Coñecer un texto sobre preguntas 
frecuentes e outro sobre os anos sabáticos. Responder 
preguntas. Produción dunha descrición; redacción dun 
texto sobre plans futuros. 

 Funcións comunicativas: Preguntar e responder 
preguntas sobre información persoal e relativas aos 
textos. Describir fotos e imaxes. Utilizar expresións 
habituais na aula. Establecemento e mantemento da 
comunicación; organización do discurso dando a 
coñecer opinións persoais; narración de 
acontecementos e descricións. Resolución dos 
exercicios no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Realización dun texto seguindo o modelo dado. 

 Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
Verbs and prepositions: education: approve of, benefit 
from, comment on, concentrate on, graduate from / in, 
participate in, prepare for, search for, specialize in, 
succeed in. Adjectives: careers: academic, 
challenging, motivating, repetitive, rewarding, skilled / 
unskilled, unsociable, varied, vocational, well- / badly-
paid. 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  
Grammar 
Revision 1 
Revision 2 
Plural nouns 
Functional language  
Exclamacións 
Dar avisos 

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). 

B5.3. 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). 

PLEB5.3. 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 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.4. 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. 

PLEB5.4. 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. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. 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 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e 
locucións idiomáticas sinxelas e 

CL 
AA 
CEC 
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intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e 
lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

PLEB5.6. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.7. 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). 

PLEB5.7. 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. 

CL 
AA 
CEC 

B5.8. 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. 

 CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
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presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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A siguiente táboa mostra a nomenclatura dos distintos elementos que interveñen natemporalización das unidades.  
 

 
 
 

 Starter Unit 
 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 
Interacci
ón/Agru Materiais Tempo 

aprox. 

DESTREZAS CCBB INTERACCIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS ESCENARIOS 

CE Comprensión 
escrita CL Comunicación lingüística PA Profesor – alumno WB Workbook ACC Acceso Laboratorio de idiomas 

CO Comprensión 
oral CMCT Matemática, científica e 

tecnolóxica TI Traballo individual SB Student’s Book IDE Identificación Sala de informática 

EE Expresión 
escrita CD Competencia dixital TG Traballo en grupo TG Teacher’s Guide COMP Comprensión Aula taller 

EO Expresión oral AA Aprender a aprender TP Traballo en parellas CD Class audio CDs REP Reproducción Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociais e cívicas   
T&R 

Multi-
ROM 

Tests and resources 
Multi-ROM REF Reflexión Biblioteca 

TD Todas destrezas SIEE Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor   iPack Interactive materials CONX Conexión Salón de actos 

  CEC Conciencia e expresións 
culturais     SINT Síntese Ximnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  
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pamento 

 
 

[1] 

 
 
 Escoitar e ler un artigo 

sobre o futuro uso da 
realidade aumentada na 
educación. 

 
 Facer e responder 

preguntas sobre o artigo. 
 
 Practicar o uso de 

vocabulario relacionado 
coa tecnoloxía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Repasar os modais e 

semi-modais. 
 
 Practicar o uso dos 

modais e semi-modais en 
frases, nunha práctica 
controlada e 
personalizada. 

 
READING AND VOCABULARY 
 Conversar de forma oral sobre as 

fotografías que aparecen no libro. 
 
 Ler e escoitar o artigo para responder 

o exercicio. 
 
 Ler o exercicio 2 e localizar no texto a 

información solicitada. 
 
 Ler e completar as instrucións no 

caderno, usando o verbo adecuado en 
cada momento. 

 
• Research it!: Buscar a 

información que se pide en 
Internet e conversar sobre ela. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
GRAMMAR- MODALS AND SEMI-
MODALS 
  Buscar exemplos de modais e semi-

modais no artigo. Ler as sentenzas e 
discutir o seu significado. Copia e 
completar o cadro no portátil.  

 
• Optional activity: conversar sobre 

o sentido de obrigación e 
prohibición dos modais. 

 
CL 
AIP 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S 
 
 

L & R 
 
 

R  
 
 

R 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 

R, S & 
W 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 
 

T-SS 
 

 
 
pg. 4 
 
 
ex.1 pg. 4 
CD 1 track 
1 
 
ex. 2 pg. 4 
 
 
ex. 3 pg. 4 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 4 pg. 5 
 
 
 
 
 
 
 
pg. 5 

 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 

2,5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 
 

2,5´ 
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 Saber adxectivos para 

describir dispositivos 
 
 Conversar sobre 

aparellos propios.  

 
 Recycle: Revise o uso do poder 

 
 Practicar a gramática co iPack. 

 
 Ler e modificar as frases utilizando os 

modal verbs. 
 
 Modificar de novo as frases do 

exercicio 5 de tal modo que sexan 
verdadeiras para un mesmo. 

 
• Optional activity: escribir tres 

normas para o colexio ideal. 
 
VOCABULARY AND SPEAKING 
 Ler o cadro, observar as imaxes e 

escoller dous aparellos para 
describilos por parellas. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CA 

 
R 
 

R & W 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

R & S 
 
 

W 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

PW 
 
 

IW 

 
iPack 
 
ex. 5 pg. 5 
 
ex. 6 pg. 5 
 
 
 
 
 
 
ex. 7 pg. 5 
 
 
iPack 
 

2,5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 

2,5´ 
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[2] 

 
 
 Repasar e practicar o 

vocabulario relacionado 
cos deportes. 

 
 Escoitar un podcast sobre 

un evento deportivo 
memorable. 

 
 Completar información 

do podcast. 
 
 Saber a diferenza entre 

vitoria e batida ..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Repasar o uso do Past 

Simple e o Present 

 
VOCABULARY AND LISTENING 
 Escribir o maior número de deportes 

nun tempo limitado.  
 
 Ler o cadro de vocabulario. Responder 

as cuestións do exercicio cos deportes. 
 
 Copia e completar as frases no portátil 

para fóra ou superior. 
 

• Optional activity: Por parellas, 
describir as regras dun deporte 
usando os verbos modais. O 
compañeiro ten que pescudar qué 
deporte é. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Ler a pregunta do exercicio e 

responder a cuestión. 
 
 Ler o tema do exercicio, escoitar o 

audio e responder á pregunta. 
 
 Escoitar o audio e completar a 

información que falta de Steven 
Bradbury. 

 
 Ler o recadro Learn it! Traducir as 

frases en castelán. 
 
GRAMMAR- PAST SIMPLE AND PRESENT 

 
CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 

 
 

R 
 

R 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

R 
 

R & L 
 
 

R & L 
 
 

L & W 
 
 

R & S 
 
 
 

R 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
 
 
 

IW 

 
 
pg. 6 
 
ex. 1 pg. 6 
 
 
ex. 2 pg. 6 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 3 pg. 6 
 
 
ex. 4 pg. 6 
CD 1 track 
2 
 
ex. 5 pg. 6 
CD 1 track 
2 
 
ex. 6 pg. 6 
 
 
 
ex. 7 pg. 6 

 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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Perfect. 
 
 

PERFECT 
 Ler as frases e relacionalos los co seu 

propósito. 

 
[3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aprender vocabulario en 

relación ás calidades 

 
 Ler o artigo e completalo no caderno 

coa forma correcta do Past Simple ou 
Present Perfect. 

 
 Practicar a gramática co iPack. 

 
• Optional activity:Formar 

preguntas en relación ao artigo. 
 
VOCABULARY 
 Encha o portátil, coas palabras do 

 
 

CL 
SC 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 

 
R & W 

 
 

R 
 
 
 
 
 

R & W 
 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 

 
ex. 8 pg. 7 
 
 
iPack 
 
 
 
 
 
ex. 9 pg. 7 
 

 
10´ 

 
 

5´ 
 
 
 
 
 

5´ 
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deportivas. 
 
 Utilizar o vocabulario 

para completar un texto 
sobre ximnastas. 

 
 Escoitar a descrición 

dunha actividade. 
 
 Escoitar atentamente 

para recoñecer certas 
palabras. 

 
 Preparar e presentar unha 

descrición dunha 
actividade. 

 
 
 
 Escribir un parágrafo 

sobre a actividade de 
tempo libre favorita. 

 
 Practicar o uso do Past 

Simple e o Present 
Perfect. 

cadro de texto. 
 

• Optional activity:Escribir frases 
en relación cos deportes utilizando 
as palabras do exercicio 9. 

 
LISTENING AND SPEAKING 
 Observar as imaxes, escoitar o audio e 

sinalar o que se está a escoitar. 
 
 Escoitar o audio, ordenar as palabras 

do cadro e preparar unha breve 
descrición das imaxes do libro. Os 
compañeiros deberán pescudar o 
deporte que se está a describir. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
WRITING 
 Escribir no caderno un pequeno 

parágrafo da actividade de tempo libre 
favorita, seguindo as preguntas do 
exercicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

 

 
 
 
 

L 
 
 

S 
 
 
 

R 
 
 
 

 W 
 

 
 
 
 

IW 
 
 

PW 
 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
 
 
ex. 10 pg. 7 
CD 1 track 
3 
 
ex. 11 pg. 7 
CD 1 track 
3 
 
 
iPack 
 
 
 
ex. 12 pg. 7 
 

 
 
 
 

5´ 
 
 

10´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 

[4] 

 
 
 Aprender verbos para 

conversar sobre o 
diñeiro. 

 
 Practicar falar sobre 

 
VOCABULARY AND LISTENING 
 Conversar sobre a última vez que se 

foi de compras. 
 
 Buscar no dicionario o significado dos 

verbos do cadro. Ler as frases e 

 
 

CL 
 
 
 
 

 
 

S 
 

R & W 
 
 

 
 

T-SS 
 

IW 
 
 

 
 
pg. 8 
 
ex. 1 pg. 8 
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diñeiro. 
 
 Escoitar unha conversa 

sobre ir de compras. 
 
 Repasar o uso do Present 

Simple e o Present 
Continuous. 

 
 Aprender palabras para 

expresar tempo. 
 
 Aprender expresións para 

pedir axuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conversar sobre ir de 

compras. 
 
 Practicar pedir axuda. 

completalas cos verbos. 
 
 Practicar vocabulario coa axuda iPack. 

 
 Ler o tema do exercicio, escoitar o 

audio e responder á pregunta. 
 
  Escoitar de novo o audio e contestar 

as preguntas no caderno con respostas 
curtas. 

 
 Ler o cadro Language point, escribir 

no caderno frases en Present Simple e 
en Continuous. 

 
 Practica usando Simple and Present 

Continuous en iPack. 
 
 Ditado. Ler o cadro Funtional 

language e escribir frases propias no 
caderno. 

 
 Ler o cadro Speaking strategy e 

preparar as preguntas. 
 
SPEAKING 
 Ler o exercicio e preparar ideas. En 

pequenos grupos conversar sobre ir de 
compras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

R 
 
 

R & L 
 
 

L & W 
 
 
 

R & W 
 
 

W 
 

L & W 
 
 
 

R & W 
 
 

R & S 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

GW 

iPack 
 
 
ex. 2 pg. 8 
Cd 1 track 4 
 
ex. 3 pg. 8 
CD 1 track 
4 
 
 
ex. 4 pg. 8 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 8 
CD 1 track 
5 
 
 
ex. 6 pg. 8 
 
 
ex. 7 pg. 8 
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 Unit 1 – Making a difference 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destrez

as 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 
 Aprender adxectivos 

persoais. 
 
 Describir aos amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ler e escoitar unha 

historia sobre cyber 
bullying. 

 
 Responder cuestións 

sobre o texto. 
 

 
WARM-UP 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Lectura e comprensión da tarxeta. 

 
 Ler o foro de Internet. Por parellas, 

conversar sobre o foro e escoller tres 
comentarios cos que se estea de 
acordo. De forma individual, 
completar a frase do exercicio 2. 

 
 Preparar descricións de varios amigos 

usando as palabras marcadas do foro. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 
 
 Observar o vídeo: Your views. 

Contestar ás preguntas 
 
THE POWER OF POSITIVE ACTION 
 
VOCABULARY AND READING 
 Conversar sobre o título da lección e 

as imaxes que aparecen. 
 
 Ler o exercicio. Ler e escoitar o artigo 

 
 

CL 
SC 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CA 

 
 

S 
 

R 
 

AS 
 
 
 
 

W 
 
 

W 
 
 

L & S 
 
 
 
 

S 
 
 

R & L 
 
 

 
 

IW 
 

IW 
 

PW 
IW 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 

 
 
iPack 
 
ex.1 pg. 9  
 
ex. 2 pg. 9  
 
 
 
 
ex. 3 pg. 9  
 
 
iPack 
 
 
iPack 
ex. 4 pg. 9  
 
 
 
pg. 10 
 
 
ex. 1 pg. 10 
CD 1 track 
6 

 
 

2´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

3´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

4´ 
 
 



 

707 

 Entender o vocabulario 
novo coa axuda 
contextual. 

 

e responder á cuestión 
 
 Ler de novo o artigo, responder as 

cuestións no caderno e buscar frases 
do texto que reafirmen as respostas. 

 
•    Optional activity: Conversar 

sobre situacións nas que se envíe 
un comentario para apoiar a un 
amigo. Escribir unha mensaxe de 
ánimo. 

 
  Ler un pequeno artigo no iPack.  

 
 Preste atención ás palabras marcadas 

no texto e completar as frases de 
exercicio con eles. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
R & W 

 
 
 
 
 
 

R 
 

R & W 
 
 

R 

 
IW 

 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 

 
 
ex. 2 pg. 10 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 3 pg. 10 
 
 
iPack 

 
6´ 
 
 
 
 
 
 

2, 5´ 
 

5´ 
 
 

2, 5´ 

[2] 

 
 
 
 Comparar e contrastar o 

uso do Past Simple, Past 
Continuous e Used *to. 

 
 Completar frases e un 

texto usando o Past 
Simple, Past Continuous 
e Used to. 

 
 
 

 
GRAMMAR- PAST SIMPLE, PAST 
CONTINUOUS AND USED TO 
 Presentar a gramática usando iPack. 

 
 Ler o exercicio e frases de conexión 

con explicacións sobre o portátil. 
Responder á cuestión 5 do exercicio.  

 
 Completar no caderno as frases con 

when, while e just when. 
 
 Complete as frases no portátil, usando 

a forma correcta de afacerse. 

 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R 
 
 

R & W 
 
 

W 
 
 

W 
 
 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

 
 
Ipack 
 
 
ex. 4 pg. 11 
 
 
ex. 5 pg. 11 
 
 
ex. 6 pg. 11 
 
 

 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

10´ 
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 Practicar o uso do Past 

Simple, Past Continuous 
e Used to. 

 
 Escribir sobre facer un 

novo amigo. 

 
 Ler o texto e completa-lo no portátil. 

 
 Practicar a gramática co iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Ler o exercicio. Responder as 

cuestións no caderno e conversar sobre 
iso. 

 
• Optional activity: Por parellas, 

representar a entrevista entre 
Jeremiah e Todd. 

 

 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 

R & W 
 

R 
 
 

W & S 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

ex. 7 pg. 11 
 
iPack 
 
 
ex. 8 pg. 11 
 
 
 

10´ 
 

5´ 
 
 

10´ 

[3] 

 
 
 
 Aprende a facer e obter 

localizacións. 
 
 Escoitar feitos sobre tres 

novos que conseguiron 
algo especial. 

 
 Escoitar unha conversa 

sobre estes feitos. 
 
 Responder cuestións da 

conversa. 
 
 Comprender linguaxe 

funcional coa axuda do 
contexto. 

HELPING YOUR COMMUNITY! 
 
VOCABULARY, READING AND 
LISTENING 
 Le-lo título da lección e observa-las 

imaxes. Conversar sobre cousas que a 
xente pode facer para axudar á sua 
comunidade.  

 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Copia e completar o texto do portátil 

empregando a forma correcta de facer 
ou obter.  

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Ler e entenda a caixa de Learn it!. 

 
 

AA 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 

S 
 
 
 
 

R & L 
 

R & S 
 
 

R & L 
 

R 
 
 

R & S 

 
 
 

PW 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 

 
 
 
pg. 12 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 12 
 
 
iPack 
 
ex. 2 pg. 12 
 
 
ex. 3 pg. 12 

 
 
 

5´ 
 
 
 
 

2,5´ 
 

10´ 
 
 

2,5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 



 

709 

Traducir as sentenzas en exercicio.  
 
 Le-los recadros A-C. Resumilos coas 

propias palabras. 
 
 Escoita unha conversa entre dúas 

persoas e responder preguntas. 
 
  Escoitar de novo o audio e completa-

los recadros A-C. 
 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Escoitar de novo o audio e 
anota-las frases do recadro que se 
escoitan. 

 
 Escoitar un audio sobre outro mozo 

que fixo algo especial co iPack. 
 

• Optional activity: Conversar sobre 
os mozos e decidir cal debería 
levar un premio. 

 

 
 

L 
 
 

L & W 
 
 

AS 
 
 

L 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
 
ex. 4 pg. 12 
CD 1 track 
6 
 
ex. 5 pg. 12 
 
 
ex. 6 pg. 12 
 
 
iPack 

 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
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[4] 

 
 
 Aprende-la diferenza 

entre o Present Perfect 
Simple e o Present 
Perfect Continuous. 

 
 Completar frases e un 

texto empregando o 
Present Perfect Simple e 
o Present Perfect 
Continuous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conversar sobre cousas 

que se fixeron durante o 
ano. 

 
 Practica-lo uso do 

Present Perfect Simple e 
Present Perfect 
Continuous. 

 
GRAMMAR- PRESENT PERFECT SIMPLE 
AND PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
 Presentación da estrutura gramatical 

mediante o iPack. 
 
 Ler os exemplos, copia e completar as 

regras no libro, incluíndo exemplos.  
 
 Recycle: le-lo recadro e repasa-lo uso 

de for e since. 
 
 Completa-las frases con Present 

Perfect Simple e Present Perfect 
Continuous e for e since. 

 
 Ler e completa-lo texto coa forma 

correcta dos verbos. 
 
 Gramática práctica mediante o iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Pensar nas cousas que se fixeron ó 

longo do ano e conversar sobre elas 
cos compañeiros. 

 
• Optional activity: Conversar sobre 

os mozos e decidir cal debería 
levar un premio. 

 
CL 
CM 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

 
 
 

R 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

S 

 
 
 

IW 
 

T-SS 
IW 

 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

 
 
 
iPack 
 
ex. 7 pg. 13 
 
 
 
ex.8 pg. 13 
 
 
ex. 9 pg. 13 
 
 
 
ex. 8 pg. 13 
 
 
iPack 
 
 
ex. 9 pg. 13 

 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
 
 

10´ 
 
 
 
 



 

711 

 
 
 

[5] 

 
 
 
 Ler e escoitar un texto 

sobre lobos no Parque 
Nacional de 
Yellowstone. 

 
 Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
 Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

 
 Aprender e practica-las 

posicións dos verbos e 
palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
 Observa-lo mapa e conversar sobre 

EEUU e o Parque Nacional de 
Yellowstone. 

 
• Culture note: Wyoming and the 

Yellowstone National Park. 
 
 Introducir o alumnado no tema e, con 

axuda do iPack, aprender novo 
vocabulario relacionado con este. 

 
 Ler e escoita-lo blog The getting better 

blog (Wolves to the rescue). 
Relaciona-los parágrafos cos titulares 
do exercicio. 

 
 Ler de novo o blog e corrixi-los erros 

das frases no caderno. Comparar en 
parellas os resultados. 

 
 Escolle-la definición correcta das 

palabras sinaladas no texto. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
• Research it!: Buscar a 

información que se pide en 
Internet e conversar sobre ela. 

 
• Optional activity: Conversar sobre 

 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 
 

R & S 
 

R & L 
 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 
 

L & S 
 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 
 
 
 

T-SS 
IW 

 
 
 

 
 
 
pg. 14 
 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 14 
CD 1 track 
8 
 
ex. 2 pg. 14 
 
 
ex. 3 pg. 14 
 
 
iPack 
 
 
 
 
 
 
 
ex. 4 pg. 15 
CD 1 track 
9 
 

 
 
 

5´ 
 
 
 
 

2´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 
 
 
 
 
 

5´ 
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 Conversar sobre os 

parques nacionais ou 
áreas de beleza nacional. 

 
 Practica-lo uso e a 

colocación dos verbos e 
os nomes. 

os animais que poden axudar a 
reintroducir-los lobos. 

 
 Ler e reproduci-los sons do recadro 

Say it!  
 

• Optional activity: Por parellas, 
buscar palabras que conteñan os 
sons do recadro Say it! 

 
WORD BUILDER- VERB AND NOUN 
COLLOCATIONS 
 Busca-las palabras do recadro no blog 

e sinalar a que verbo acompañan e en 
que posición.  

 
 Completa-las frases coa colocación 

correcta dos verbos e dos nomes. 
 
 Practica-la colocación dos verbos e 

dos nomes no iPack. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
 Conversar sobre parques nacionais. 

Presentarlles oralmente ós 
compañeiros a información, de 
maneira individual ou por parellas. 

 
 Observar o vídeo: Marwell Wildlife e 

follas de cálculo completas con iPack. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 

 
 

R 
 
 
 

W 
 
 

W 
 
 
 

L & W 
 
 

R & S 

 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

PW 

 
 
 
 
ex. 5 pg. 15 
 
 
 
ex. 6 pg. 15 
 
 
iPack 
 
 
 
ex. 7 pg. 15 
 
 
iPack 
 
 
 

 
5´ 
 
 
 

3´ 
 
 

2´ 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
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[6] 

 
 
 Escoitar e ler un texto 

sobre volcáns. 
 
 Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
 Aprender vocabulario 

sobre a xeoloxía. 
 
 Escoitar unha conversa 

sobre os diferentes tipos 
de volcáns. 

FOCUS ON... GEOLOGY 
 
VOLCANOES  
 
 Realizar os exercicios da extensión 

CLIL pg. 123 

 
 

INF 
CL 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
PW 

 

 
 
CLIL pg. 
123 

 
 

50´ 

 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
 Ler un póster dunha 

Feira sobre o impacto 
Global. 

 
 Conversar sobre o 

impacto en diferentes 
proxectos. 

 
 Escoitar unha conversa e 

responder preguntas en 
relación á Feira sobre 
impacto Global. 

 
 
 
 

PRACTICAL ENGLISH 
 
READING, LISTENING AND 
VOCABULARY 
 Conversar sobre os problemas 

medioambientais e as súas solucións. 
 
 Ler o exercicio. Ler o cartel e pensar 

nunha resposta á pregunta.  
 

• Optional activity: Buscar palabras 
que se relacionen coas definicións 
que da o profesor. 

 
• Optional activity: Busca texto 

frases que o profesor dá. 
 
 Escoitar unha conversa na Feira sobre 

o impacto Global. Responder a 

 
CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 

W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L & S 
 
 

AS 

 
 
 

T-SS 
 

W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 

 
 
 
pg. 16 
 
ex. 1 pg. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ex. 2 pg. 16 
CD 1 track 
10 
 

 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3´ 
 
 

5´ 
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 Aprender vocabulario 

relacionado con 
cuestións globais. 

 
 Estudar e practicar 

expresións para pedir e 
dar información. 

 
 Aprende-lo uso do 

Present Perfect con 
already, still e yet. 

 
 
 
 
 
 
 
 Crear un anuncio para 

unha causa. 
 
 Practicar pedir e dar 

información. 

cuestión do exercicio. 
 
 Le-las frases incompletas do exercicio. 

Escoita-lo audio de novo e 
completalas. 

 
 Ler o exercicio e relacionar as 

preguntas con respostas. 
 
SPEAKING 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Por parellas, practicar 
conversas, representando diferentes 
roles. 

 
 Ler e comprender o punto de caixa 

Idioma. Coa información da nota, 
facer frases empregando already, still 
ou yet. 

 
 Practica-lo Present Perfect con 

already, still e yet no iPack.  
 
 Ler e entenda caixa Falando estratexia. 

Escoita o diálogo e escribir o que din 
no portátil. Compara-las notas por 
parellas e decidir que técnica se está a 
empregar en cada caso. 

 
 
LANGUAGE IN ACTION 
 Ler o exercicio e facer unha chuvia de 

ideas. Preparar un anuncio.  

 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 

 
 
 

R & W 
 
 
 

R & S 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

AS 
 
 
 
 
 

AS 
 

R & W 
 
 

R & S 
 
 
 

L & S 
 

 
 
 

IW 
 
 
 

PW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 
PW 

 
 
 

T-SS 
IW 
IW 

 
 

T-SS 
PW 

 
 

IW 
 

ex. 3 pg. 16 
CD 1 track 
10 
 
 
ex. 4 pg. 16 
 
 
 
ex. 5 pg. 17 
 
 
ex. 6 pg. 17 
 
 
iPack 
 
 
ex. 7 pg. 17 
CD 1 track 
11 
 
 
 
 
 
 
ex. 8 pg. 17 
 
iPack 
 
 
ex. 9 pg. 17 

 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

2´ 
 

2´ 
 
 

2´ 
 
 
 

3´ 
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 Practicar a lingua con iPack. 

 
 Le-lo recadro Functional lnaguage. 

Por parellas, preguntar e responder 
cuestións en relación ós anuncios 
feitos no exercicio 8. 

 
 Observar o vídeo: Make it big!  (A 

different invention). Contestar 
preguntas.  

 
 Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 
R & S 

 
PW 

 
 
 
iPack 
 
 
iPack 

 
3´ 

 
 

[8] 

 
 
 
 Ler un modelo de correo 

electrónico formal. 
 
 Aprende a usar o Present 

Perfect con só, nunca, 
nunca máis. 

 
 Ler algunhas expresións 

de continuidade 
informais. 

 
 Escribir un correo 

electrónico informal. 

WRITING AN INFORMAL EMAIL 
 
MODEL TEXT 
 Conversar sobre o uso do correo 

electrónico. 
 

• Culture note. 
 
 Ler o exercicio. Ler o modelo de 

correo-e e escriba as respostas de 
exercicios. 

 
 Ler de novo o correo electrónico e 

enlaza-los parágrafos co exercicio. 
 

• Optional activity: Buscar no 
correo electrónico expresións para 
empregar ó comezo e ó final dun 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 

S & R 
 
 
 

R & W 
 
 
 

R 
 
 
 
 

R & W 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 
 
 

T-SS 
IW 

 
 
 
pg. 18 
 
 
 
ex. 1 pg. 18 
 
 
 
ex. 2 pg. 18 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 19 
 

 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 
 

5´ 
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correo. 
 
 Ler o punto de caixa Idioma e 

responder ás preguntas do exercicio no 
portátil. 

 
 Reescreva as frases en exercicio no 

portátil. Comparar os resultados co 
compañeiro. 

 
 Practica-lo Present Perfect con just, 

ever e never no iPack. 
 
FOCUS ON WRITING- LINKING 
EXPRESSIONS 
 Relaciona-las palabras marcadas no 

correo electrónico con funcións 
expresadas no exercicio. 

 
 Copiar e completar no caderno as 

frases coas expresións do exercicio 5. 
 
•  
• WRITING TASK 
 Realizar un exercicio no iPack 

identificando razóns para accións 
positivas. 

 
 Escribir un correo electrónico informal 

para un amigo sobre un acontecemento 
que nos cambiou a vida. Seguir as 
instrucións do exercicio. 

 
W 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 
 
 

R 
 
 
 

W 

 
IW 
PW 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 
 
 

IW 

 
ex. 4 pg. 19 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 5 pg. 19 
 
 
 
ex. 6 pg. 19 
 
 
 
 
iPack 
 
 
 
ex. 7 pg. 19 

 
5´ 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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[9] 

 
 Revise o que aprenderon 

na unidade. 

 
 Realizar os exercicios do Review and 

exam practice. 

 
CL 
AA 

 

 
AS 

 
IW 

 

 
pg. 132-133 

 
50´ 

 

[10] 

 
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 

 
 Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 1 Tests 

 
50’ 
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 Unit 2 – Making Money 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destreza

s 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 
 Aprender vocabulario 

publicitario. 
 
 Ler sobre unha subasta 

para recaudar fondos. 
 
 Conversar sobre como 

participar nunha subasta 
para recaudar fondos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Discutindo anuncios. 

 
 Ler e escoitar unha liña 

de tempo sobre a historia 
dos anuncios. 

 

 
WARM-UP 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Conversar sobre as subastas e le-los 

consellos. 
 
 Escolle-la palabra correcta das 

marcadas no texto para completa-las 
preguntas. Por parellas, responder ás 
cuestións. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
•    Optional activity: Representar 
unha subasta na aula. 
 
 Observar o vídeo: Your views: Unit 2 

Contestar as preguntas 
 
SELL, SELL, SELL... 
 
READING AND VOCABULARY 
 Conversar sobre os anuncios que nos 

rodean no día a día. 
 
 Observa-los anuncios e en pequenos 

 
 

CL 
SC 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CM 
CA 
AA 

 
 

S 
 

R 
 

AS 
 
 
 

W 
 
 
 
 

L & S 
 
 
 
 

S 
 
 

R & L 
 
 

R 
 

 
 

IW 
 

IW 
 

PW 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 
 
 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

 
 
iPack 
 
ex.1 pg. 21 
 
ex. 2 pg. 21 
 
 
 
iPack 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 21 
 
 
 
 
pg. 22 
 
 
ex. 1 pg. 22 
 
 
iPack 
 

 
 

2´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 

4´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 
 

3´ 
 
 

5´ 
 
 

2´5´ 
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 Responder cuestións 
sobre a liña de tempo. 

 
 Entender o vocabulario 

novo coa axuda 
contextual. 

 

grupos responder ás cuestións do 
exercicio. 

 
 Introduza o asunto que está indo a falar 

co iPack. 
 
 Ler o exercicio, escoitar o audio e 

responder á pregunta. 
 
 Ler de novo a liña de tempo e 

completa-los espacios coas frases do 
exercicio. 

 
 Dicir se son certas ou falsas as 

afirmacións en relación coas palabras 
marcadas da liña de tempo. Corrixi-las 
falsas. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
•    Optional activities: Conversar 

sobre que é o que fai que un 
anuncio sexa bo.  
En pequenos grupos, inventar un 
anuncio dun ‘snack’. 

 

AS 
 
 

R 
 
 

R & W 
 
 

R 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 

ex.2 pg. 22 
CD 1 track 
12 
 
ex. 3 pg. 22 
 
 
ex. 4 pg. 22 
 
 
iPack 

6´ 
 
 

2, 5´ 
 
 

5´ 
 
 

2, 5´ 

[2] 

 
 
 
 Comparar e contrasta-lo 

uso do Past Simple e o 
Past Perfect Simple. 

 

 
GRAMMAR- PAST SIMPLE, PAST 
PERFECT SIMPLE 
 Presentar a gramática usando iPack. 

 
 Ler os exemplos do exercicio. Copia e 

completar as regras correctamente no 

 
 

CL 
 
 
 
 

 
 

R 
 
 

R & W 
 

 
 

IW 
 
 

IW 
 

 
 
Ipack 
 
 
ex. 5 pg. 23 
 

 
 

5´ 
 
 

10´ 
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 Frases completas e texto 
usando o Simple Simple 
e Perfecto Pasado 
Pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practica-lo uso do Past 

Simple e o Past Perfect 
Simple. 

 
 Conversar sobre como a 

publicidade inflúe nas 
vidas. 

portátil.  
 
 Completar no caderno as frases co Past 

Simple ou o Past Perfect Simple. 
 
 Ler o texto e completa-lo no portátil. 

Comparar as respostas cun 
compañeiro. 

 
 Practicar a gramática co iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Le-lo exercicio e tomar nota das ideas. 

En pequenos grupos, comparti-la 
experiencia propia. 

 
• Culture note: Advertising. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 

 
W 
 
 
 

W 
 
 

R & W 
 
 

W & S 
 
 
 

 
IW 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

GW 
 
 
 

 
ex. 6 pg. 23 
 
 
 
ex. 7 pg. 23 
 
 
iPack 
 
 
ex. 8 pg. 23 
 
 
 

 
10´ 

 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
 
 

10´ 

 
[3] 

 
 
 
 Aprender vocabulario 

relacionado con comprar. 
 
 Completar un 

cuestionario sobre as 
compras. 

 
 Escoitar unhas 

entrevistas sobre 
experiencias de compras 

SHOPPING ALL OVER THE WORLD 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
 Le-lo título da lección e conversar 

sobre os dous últimos obxectos 
mercados.  

 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Copiar e completa-lo cuestionario 

Shopping and you. Responde-lo 
cuestionario. 

 
 

AA 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 

S 
 
 

R & L 
 

R & W 
 
 

R 
 

 
 
 

PW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

 
 
 
pg. 24 
 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 24 
 
 
iPack 
 

 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

10´ 
 
 

5´ 
 



 

721 

arredor do mundo. 
 
 Responder cuestións das 

entrevistas. 
 
 Aprender sobre o acento 

das palabras. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Ler o exercicio, escoitar algunhas 

entrevistas e responder á pregunta.  
 
 Escoita de novo o audio e responder as 

preguntas do portátil. 
 

• Culture note: Unusual shops in 
London 

 
 Responde-las cuestións de 

comprensión das entrevistas no iPack. 
 
 Ler e comprender o recadro Say it! 

Escoita-lo audio e sinala-lo acento das 
palabras. 

 
L 
 
 

L & W 
 
 
 
 
 

L & W 
 
 

AS 
 
 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 

 
ex. 2 pg. 24 
CD 1 track 
13 
 
ex. 3 pg. 24 
CD 1 track 
13 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 4 pg. 24 
CD 1 track 
14 
 

 
5´ 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
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[4] 

 
 
 
 
 
 Aprende-la diferenza 

entre enough, (a) few, (a) 
little, lots of, plenty of, 
too much e too many. 

 
 Frases completas e texto 

usando palabras 
diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Describir unha 

experiencia de compras 
recente. 

 
 Practica-lo uso de 

•  
 Ditado. 

 
GRAMMAR- ENOUGH, (A) FEW, (A) 
LITTLE, LOTS OF, PLENTY OF, TOO 
MUCH, TOO MANY 
 Presentación da estrutura gramatical 

mediante o iPack. 
 
 Le-los exemplos, traduci-las frases ó 

castelán e responde-la cuestión do 
exercicio.  

 
 Le-los exemplos. Copia e completar as 

regras do portátil. 
 
 Ler e completa-las frases con enough, 

(a) few, (a) little, lots of, plenty of, too 
much ou too many. 

 
 Recycle: le-lo recadro e repasa-lo uso 

de enough. 
 
 Ler e completa-lo texto con enough, 

(a) few, (a) little, lots of, plenty of, too 
much ou too many. 

 
 Gramática práctica mediante o iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Pensar nas últimas ocasións nas que se 

ten ido de compras e conversar sobre 
elas cos compañeiros. 

 
 
 
 
 
 

CL 
CM 
CD 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

 
L & W 

 
 
 

R 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

S 

 
IW 

 
 
 

IW 
 

T-SS 
IW 

 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

GW 

 
ex. 5 pg. 25 
CD 1 track 
15 
 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 25 
 
 
 
ex.7 pg. 25 
 
 
ex. 8 pg. 25 
 
 
 
pg. 25 
 
 
ex. 9 pg. 25 
 
 
iPack 
 
 
ex. 10 pg. 
25 

 
5´ 
 
 
 

2,5´ 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

2,5´ 
 

10´ 
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enough, (a) few, (a) little, 
lots of, plenty of, too 
much e too many. 

 

 
 
 

[5] 

 
 
 
 Ler e escoitar un artigo 

sobre casas no Reino 
Unido. 

 
 Responder a preguntas 

sobre o artigo. 
 
 Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

 
 Aprende e practique 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
 Teña en conta o mapa e discutir Reino 

Unido e grandes cidades. 
 

• Culture note: Homes in the UK. 
Liverpool. Devon 

 
 Introducir o alumnado no tema e, con 

axuda do iPack, aprender novo 
vocabulario relacionado con este. 

 
 Ler e escoita-lo artigo To buy or not to 

buy. Responde-las cuestións do 

 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 

R & S 
 
 

R & L 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
 
pg. 26 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 1 pg. 26 
CD 1 track 
16 
 

 
 
 

2´ 
 
 
 
 

2´ 
 
 

5´ 
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adxectivos compostos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escribir un anuncio sobre 

o propio fogar. 
 
 Practicar o uso de 

adxectivos compostos. 

parágrafo E. 
 
 Ler de novo o blog e escoller de entre 

as frases do exercicio a que 
corresponda coa idea principal de cada 
parágrafo. 

 
 

• Research it!: Buscar a información 
que se pide en Internet e conversar 
sobre ela 

 
 Ler e completar as frases con palabras 

marcado artigo. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
WORD BUILDER- COMPOUND 
ADJECTIVES 
 Ler e buscar adxectivos compostos no 

parágrafo B. Ler e completa-las frases 
cos adxectivos no caderno.  

 
 Ler e enche o anuncio no caderno. 

 
• Optional activity: Busca-las 

palabras que di o profesor no 
artigo. 

 
 Practica-los adxectivos compostos no 

iPack. 
 
LANGUAGE IN ACTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 

R & W 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 

R & W 
 
 

R & S 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 

W 
 
 

R & S 
 
 

W & S 
 
 

IW 
PW 

 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

 
ex. 2 pg. 26 
 
 
 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 27 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 27 
 
 
 
ex. 5 pg. 27 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 6 pg. 27 
 
 
ex. 7 pg. 27 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
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 Le-lo exercicio e preparar ideas 
escribindo unha lista no caderno. 

 
 Facer un anuncio do propio fogar 

seguindo o modelo do exercicio 5. 
 
 Observar o vídeo: Edificios en vez e 

follas de cálculo completas con iPack. 
 
 

R & S PW iPack 
 
 
 

 
 

[6] 

 
 
 Escoitar e ler un texto 

sobre a Guerra Fría. 
 
 Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
 Aprender novo 

vocabulario con axuda do 
contexto. 

 
 Escoitar unha conversa 

sobre historia. 
 
 Completar unha liña de 

tempo con datas e 
información. 

 
 Conversar sobre 

maneiras de preserva-la 
paz. 

FOCUS ON... HISTORY 
 
THE COLD WAR  
 
 Realizar os exercicios da extensión 

CLIL pg. 124 

 
 

INF 
CL 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
PW 

 

 
 
CLIL pg. 
124 

 
 

50´ 
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[7] 

 
 
 
 Ler un formulario de 

traballo. 
 
 Escoitar unha entrevista 

de traballo e responde-las 
cuestións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practica-lo uso dos 

adxectivos de carácter e a 
linguaxe funcional para 
describi-las cualidades 
persoais propias. 

 
 Describi-las cualidades 

que se precisan para os 
diferentes traballos. 

PRACTICAL ENGLISH 
 
READING, LISTENING AND 
VOCABULARY 
 Conversar sobre os traballos máis 

habituais nos xoves. Vantaxes e 
desvantaxes dos diferentes traballos 
nomeados. 

 
 Ler o exercicio. Ler o formulario e 

contestar as preguntas do portátil. 
 

• Culture note. 
 
 Escoita a entrevista de emprego. 

Responder a cuestión do exercicio. 
 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Completar as frases do 
exercicio. 

 
 Escoitar de novo o audio e completa-

las frases do exercicio 3 coas palabras 
de Trevor. 

 
SPEAKING AND LISTENING 
 Ler e entenda as caixas do exercicio. 

Escoller un dos traballos e describi-las 
cualidades persoais para desempeñalo. 
Comparte as respostas cun 
compañeiro. 

 
 Ditado. 

 
CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
AA 

 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 

W 
 
 
 
 
 

L & S 
 
 

AS 
 
 
 

R & W 
 
 
 
 

R & S 
 
 
 

L & W 
 

R & W 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
 

W 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 
 
 

PW 
 
 
 

IW 
 

T-SS 
IW 

 
 

 
 
 
pg. 28 
 
ex. 1 pg. 28 
 
 
 
 
 
ex. 2 pg. 28 
CD 1 track 
17 
 
ex. 3 pg. 28 
 
 
 
ex. 4 pg. 28 
CD 1 track 
17 
 
 
 
ex. 5 pg. 28 
 
 
 
ex. 6 pg. 28 
CD 1 track 
18 
ex. 7 pg. 29 

 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 
 
 
 

3´ 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 

3´ 
 

4´ 
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 Aprender verbos 

actitudinais. 
 
 Ler consellos sobre o uso 

da linguaxe corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Representando unha 

entrevista de emprego. 

 
 Ler e comprender o punto de caixa 

Idioma. Completar as frases do 
exercicio. 

 
• Optional activity: Cambia-los 

verbos das frases que di o profesor 
por verbos de actitude. 

 
 Practica-los verbos de actitude no 

iPack.  
 
 Ler e entenda caixa Falando estratexia. 

Completa-lo recadro no caderno 
escribindo do/don’t. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Prepararse para describir cualidades 

persoais co iPack. 
 
 Ler o exercicio e facer unha chuvia de 

ideas. En pares representan unha 
entrevista de emprego.  

 
• Optional activity: Realizar un 

vídeo CV. 
 
 Observar o vídeo: Make it big!  Unit 2 

(A singing sensation). Contestar 
preguntas.  

 
 Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 

 
 

W 
 
 

AS 
 
 
 

R & W 
 
 

R & S 
 

L & S 
 
 

R & S 

 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 
 

IW 
 
 

PW 
IW 

 
 

PW 

 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 8 pg. 29 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 9 pg. 29 
ex. 10 pg. 
29 
iPack 
 
iPack 

 
 

2´ 
 
 

2´ 
 
 
 

2´ 
 
 

5´ 
 

3´ 
 
 

3´ 
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[8] 

 
 
 
 Ler a carta formal 

modelo. 
 
 Aprender sobre os 

intensificadores. 
 
 Aprender sobre o inglés 

formal. 
 
 Contactar formal. 

WRITING A FORMAL LETTER 
 
MODEL TEXT 
 Discutir o uso de cartas formais. 

 
 Ler o exercicio. Ler a carta modelo e 

anota as respostas dos exercicios. 
 
 Ler de novo a carta e ordena-la 

información segundo aparece. 
 
 Le-lo recadro Language point e copiar 

e completa-lo recadro no caderno. 
 
 Na práctica Enhancer iPack. 

 
 Reescribi-las frases do exercicio 

cambiando as palabras en cursiva por 
algún dos intensificadores do exercicio 
3. 

 
• Optional activity: Buscar na carta 

información específica que 
demanda o profesor. 

 
• Culture note. 

 
FOCUS ON WRITING- FORMAL ENGLISH 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 

S & R 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

R & W 
 
 

W 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 

 
 
 

T-SS 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

 
 
 
pg. 18 
 
ex. 1 pg. 30 
 
 
ex. 2 pg. 30 
 
 
ex. 3 pg. 30 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 31 
 
 
 

 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5´ 
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 Le-las frases do exercicio e decidir se 
son verdadeiras ou falsas. Reescribir a 
falsa correctamente no seu portátil. 
Buscar información na carta que 
xustifique a resposta. 

 
 Reescribi-las frases do exercicio en 

inglés formal. 
 
• Optional activity: Ler de novo a 
carta e buscar expresións formais con 
diferentes significados que da o profesor. 
•  
• WRITING TASK 
 Facer un exercicio no iPack corrixindo 

os erros nunha carta formal. 
 
 Escribir unha carta formal sobre un 

dos temas que se indican. Seguir as 
instrucións do exercicio. 

 
R & W 

 
 
 
 
 
 

R 
 
 

W 

 
IW 

 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 

ex. 6 pg. 31 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 7 pg. 19 

 
5´ 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 

 
[9] 

 
 Revise o que aprenderon 

na unidade. 

 
 Realizar os exercicios do Review and 

exam practice. 

 
CL 
AA 

 

 
AS 

 
IW 

 

 
pg. 134-135 

 
50´ 

 

[10] 

 
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 

 
 Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 2 Tests 

 
50’ 
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 Unit 3 – Power to the people 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destreza

s 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 
 Saber adxectivos para 

describir tecnoloxías. 
 
 Describir aparellos que se 

usen con regularidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WARM-UP 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Conversar sobre imaxes e le-lo recadro 

do exercicio. Describi-los aparellos cos 
adxectivos do recadro. 

 
 Copiar e completa-la táboa coas 

palabras do recadro do exercicio 1. 
 
 Facer unha choiva de ideas sobre os 

aparellos habituais. Describir tres 
aparellos cos adxectivos do exercicio 
1. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Observar o vídeo: Your views: Unit 3 

Contestar as preguntas 
 

 
 

CL 
SC 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CM 
CA 
AA 

 
 

S 
 

R & S 
 
 

R & W 
 
 
 

W & S 
 
 

R 
 

L & S 
 
 
 
 

S 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 

T-SS 

 
 
iPack 
 
ex.1 pg. 33 
 
 
ex. 2 pg. 33 
 
 
 
ex. 3 pg. 33 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 33 
 
 
 
 
pg. 34 

 
 

2´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 
 
 

2,5´ 
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 Ler e escoitar un artigo 
sobre o poder da enerxía 
cinética. 

 
 Responder cuestións 

sobre o texto. 
 
 Entender o vocabulario 

novo coa axuda 
contextual. 

 

ENERGY ON THE MOVE 
 
READING AND VOCABULARY 
 Fala sobre as imaxes no libro e 

enerxía. 
 
 Ler e escoitar o artigo. Busca-las 

diferentes formas de movemento que 
crean enerxía. 

 
• Culture note. 

 
 Ler de novo o artigo e identificar se as 

informacións do exercicio aparecen no 
texto ou non. Xustificar a resposta. 

 
 Responde ás preguntas acerca do 

elemento iPack. 
 
 Verbos marcado texto da ligazón con 

axustes do exercicio. 
 

• Research it!: Buscar a información 
que se pide en Internet e conversar 
sobre ela 

 
•    Optional activities: Conversar 

sobre os diferentes significados do 
verbo run. 
En pequenos grupos, inventar un 
aparello que use enerxía cinética. 

 
 

R & L 
 
 
 
 

R 
 
 

R 
 

R 
 
 
 

 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 

 
 
ex. 1 pg. 34 
CD 1 track 
19 
 
 
 
ex.2 pg. 34 
 
 
iPack 
 
ex. 3 pg. 34 
 
 

 
 

5´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

2,5´ 
 

2, 5´ 
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[2] 

 
 
 
 Repasa-la forma e o uso 

da pasiva en pasado, 
presente e futuro. 

 
 Frases completas e un 

texto coa forma pasiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practicar o uso de formas 

pasivas. 
 
 Conversar sobre as 

futuras fontes de enerxía. 

 
GRAMMAR- THE PASSIVE- PAST, 
PRESENT AND FUTURE 
 Presentar a gramática usando iPack. 

 
 Ler o exercicio e mirar para exemplos 

de pasivo no texto. 
 
 Escribi-las estruturas da forma pasiva 

no caderno seguindo os exemplos do 
exercicio 4. 

 
 Ler e completa-las frases coa forma 

correcta en pasiva. 
 
 Recycle: repasa-lo uso de by. 

 
 Reescribi-las frases en forma pasiva no 

caderno. 
 
 Copiar e completa-lo texto coa forma 

pasiva dos verbos en paréntese. 
 
 Practica gramática en iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Observa-las imaxes e escribir frases en 

forma pasiva. 
 
 En pequenos grupos, comparti-las 

ideas. 
 

 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 

 
 

R 
 

R & W 
 
 

W 
 

R & W 
 
 

S 
 

R & W 
 

R & W 
 
 

R 
 
 
 

W 
 

S 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

T-SS 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

GW 

 
 
Ipack 
 
ex. 4 pg. 35 
 
 
ex. 5 pg. 35 
 
ex. 6 pg. 35 
 
 
pg. 35 
 
ex. 7 pg. 35 
 
ex. 8 pg. 35 
 
 
iPack 
 
 
 
ex. 9 pg. 35 
 
ex. 10 pg. 
35 

 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
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[3] 

 
 
 
 Aprender verbos para 

describir funcións. 
 
 Escoitar unha 

presentación sobre o 
cerebro. 

 
 Responder cuestións da 

presentación. 
 
 Aprender sobre o acento 

das palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comparar e contrasta-los 

BRAIN POWER 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
 Le-lo título da lección e conversar 

sobre as partes do corpo que producen 
enerxía. 

 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Le-la presentación. Reemplaza-los 

verbos do exercicio polos verbos 
marcados da presentación. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Identifica-lo acento nas palabras da 

presentación co iPack. 
 
 Ler o exercicio, escoitando 

presentación e responder á pregunta.  
 
 Escoitar de novo o audio e completa-la 

información da presentación. 
 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Clasificar as frases do 
recadro segundo a súa finalidade. 

 
GRAMMAR – REFLEXIVE PRONOUNS, 
EMPHATIC PRONOUNS, EACH OTHER 
AND ANOTHER 
 Practicar a gramática co iPack. 

 
 

INF 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AA 
AIP 

 

 
 
 

S 
 
 

R & L 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

L 
 
 

L & W 
 

L & W 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 

R 
 

R & W 

 
 
 

PW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 
 
 
 

IW 
 

T-SS 
IW 

 
 
 
pg. 36 
 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 36 
 
 
iPack 
 
 
ex. 2 pg. 36 
CD 1 track 
20 
 
ex. 3 pg. 24 
CD 1 track 
20 
ex. 4 pg. 36 
 
 
ex. 5 pg. 36 
 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 36 

 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
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ponomes reflexivos, os 
pronomes empáticos, 
each other e another. 

 
 Identifica-los pronomes 

reflexivos e empáticos no 
contexto. 

 
 Completar frases e un 

diálogo cos pronomes 
each other e another. 

 
 Ler os exemplos do exercicio. Copiar e 

completar o recadro. 

 

[4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conversar sobre métodos 

para facernos sentir a nós 
mesmos con máis 
enerxía. 

 
 Facer unha presentación 

das ideas. 

•  
 Le-las frases e sinalar se os pronomes 

son empáticos ou reflexivos.  
 
 Le-lo exercicio e enlaza-las frases para 

que adquiran sentido. 
 
 Ler e completa-lo diálogo cos 

pronomes relfexivos, os pronomes 
empáticos, each other e another. 

 
 Gramática práctica mediante o iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Le-lo exercicio e pensar en formas de 

facernos sentir con máis enerxía. 
Compara-las respostas. 

 
 Preparar unha pequena presentación 

das ideas do exercicio 9 ós 
compañeiros. Usa-lo Functional 
language box para axudar á 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

 
L & W 

 
 

R 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 

R & S 
 
 

W & S 
 
 
 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
 

 
ex. 6 pg. 37 
 
 
ex. 7 pg. 37 
 
ex.8 pg. 37 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 9 pg. 37 
 
 
ex. 10 pg. 
37 
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10´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 
 



 

735 

presentación. 
 

•    Optional activity: Conversar 
sobre se se etá contento cos niveis 
propios de enerxía e as maneiras 
de melloralos. 

 
 
 

[5] 

 
 
 
 Ler e escoitar dous textos 

sobre bailaríns de Ghana 
e Kenya. 

 
 Responder a preguntas 

sobre os textos. 
 
 Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

 
 Aprende-los sons /ɔː/ e 

/ɜ:/. 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
 Teña en conta o mapa e falar África e 

as súas principais cidades. 
 

• Culture note: Ghana, Kenya, The 
Maasai 

 
 Introducir o alumnado no tema e, con 

axuda do iPack, aprender novo 
vocabulario relacionado con este. 

 
 Ler e escoita-los textos e sinalar de que 

tipo de textos se trata. 
 
 Ler os textos de novo e responder as 

 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 

R & S 
 
 

R & L 
 
 

R & W 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

 
 
 
pg. 38 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 1 pg. 38 
CD 1 track 
21 
 
ex. 2 pg. 38 
 

 
 
 

2´ 
 
 
 
 

2´ 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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  Aprender e practicar a 
formación de nomes a 
partir de verbos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conversar sobre os traxes 

tradicionais do país ou 
rexión. 

 
 Practicar o uso de verbos 

formados a partir de 
nomes. 

preguntas do portátil. 
 
 Ler e completar as frases con palabras 

marcado artigo. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Le-lo recadro Say it!, escoitar e 

reproduci-los sons. 
 

•    Optional activity: Recoñece-los 
sons do recadro Say it! En 
palabras de que o profesor escribe 
na lousa. 

 
WORD BUILDER- NOUN FORMATION 
 Copia e completar o cadro no portátil.  

 
 Ler e completa-las frases cos nomes do 

exercicio 5. 
 
 Practica a formación de nomes no 

iPack. 
 

• Optional activity: Buscar por 
grupos máis nomes que se formen 
a partir de verbos. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Le-lo exercicio e preparar unha 

pequena descrición dun traxe 
tradicional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 

R & W 
 
 

R & W 
 

R & S 
 
 
 
 
 

R & W 
 

R & W 
 
 

W 
 
 
 
 
 

W & S 
 
 

R & S 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

 
ex. 3 pg. 38 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 38 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 39 
 
ex. 6 pg. 39 
 
 
iPack 
 
 
 
 
 
ex. 7 pg. 39 
 
 
iPack 
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5´ 
 
 
 
 

5´ 
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 Observar o vídeo: Diwali e follas de 
cálculo completas con iPack. 

 
 

 
 

[6] 

 
 
 Escoitar e ler un texto 

sobre o poder da auga. 
 
 Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
 Aprender vocabulario en 

relación coas partes 
dunha central 
hidroeléctrica. 

 
 Conversar sobre os 

efectos medioambientais 
de construír centrais 
hidroeléctricas. 

FOCUS ON... SCIENCE 
 
HYDROELECTRIC PLANTS 
 
 Realizar os exercicios da extensión 

CLIL pg. 125 

 
 

INF 
CL 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
PW 

 

 
 
CLIL pg. 
125 

 
 

50´ 

 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
 Ler un perfil sobre unha 

persoa que leva unha 
dieta verde. 

 
 Aprender vocabulario 

relacionado co medio. 
 
 Escoitar unha conversa 

sobre asuntos verdes. 

PRACTICAL ENGLISH 
 
READING, LISTENING AND 
VOCABULARY 
 Conversar sobre o medio ambiente, 

como de coidadosas son as persoas con 
el e as maneiras que hai de contribuír. 

 
• Culture note. 

 
 Ler o exercicio. Ler o perfil e 

responder á pregunta. 

 
CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 

R & W 
 

L & W 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

 
 
 
pg. 40 
 
 
 
ex. 1 pg. 40 
 
ex. 2 pg. 40 
CD 1 track 
23 

 
 
 

3´ 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 



 

738 

 
 
 
 
 
 Ler un perfil de dieta 

verde. 
 
 Conversar sobre o perfil 

e a reacción propia. 
 
 Practica-la expresión de 

interese, satisfacción, 
desaprobación e 
esperanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Falar sobre formas de 

reducir enerxía no 
colexio e na casa. 

 
 Practica-lo uso de 

expresións para comezar 
una conversa. 

 

 
 Escoita a unha conversa e responder 

preguntas. 
 
 Escoitar de novo a conversa, completa-

las frases do exercicio e sinalar quen as 
di. 

 
SPEAKING 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Por parellas, conversar 
sobre a dieta, o progreso e as 
esperanzas. 

 
• Optional activity: Calcula-la 

pisada de carbono. 
 
 Ler e comprender o punto de caixa 

Idioma. Completar as frases do 
exercicio. 

 
 Practica-la forma have something done 

no iPack.  
 
 Ler o diálogo e responda ás preguntas 

do exercicio. 
 
 Ler e entenda caixa Falando estratexia. 

En pares diálogo completo e práctica. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
 Prepararse para expresar interese, 

satisfacción e esperanza no iPack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 

 
L & W 

 
 
 

R & W 
 
 
 
 

R & S 
 
 
 

L & W 
 

R & W 
 

R & S 
 
 
 

W 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 

L & S 

 
IW 

 
 
 

IW 
PW 

 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

IW 
 

T-SS 
PW 

 
 

IW 
 
 

GW 
 
 
 
 
 
 

IW 

 
ex. 3 pg. 40 
CD 1 track 
23 
 
 
ex. 4 pg. 40 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 41 
 
 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 41 
 
ex. 7 pg. 41 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 8 pg. 41 
 
 
 
 
 
iPack 
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 Practica-la expresión de 
interese, satisfacción e 
esperanza. 

 
 En pequenos grupos, practicar 

conversas en relación con formas de 
reducir enerxía interpretando 
diferentes roles. 

 
• Optional activity: Conversar sobre 

formas de aforar enerxía. 
 
 Observar o vídeo: Make it big!  Unit 3 

(General conversation). Contestar 
preguntas.  

 
 Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 
R & S 

 
 

PW 

ex. 9 pg. 41 
 
iPack 

 
 

5´ 

 
 

[8] 

 
 
 
 Ler un modelo de ensaio 

informativo. 
 
 Aprender sobre o uso de 

it’s said that… para dar 
neutralidade. 

 
 Aprender sobre 

conxuncións. 
 
 Escribir un ensaio 

informativo. 

WRITING A DISCUSSION ESSAY 
 
MODEL TEXT 
 Conversar sobre as diferentes formas 

de exerxía de hoxe en día. 
 
 Ler o exercicio. Nomear as imaxes e 

conversar. 
 
 Ler o ensaio e responder á pregunta do 

exercicio. 
 
 Escolle-la opción correcta para formar 

frases. 
 

• Culture note: Wind power; Solar 
power; Wave power; Electric 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 

S & R 
 

R & W 
 

R 
 
 

R & W 
 
 
 
 

W 
 

 
 
 

T-SS 
 

IW 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 
 
 

IW 
 

 
 
 
pg. 42 
 
ex. 1 pg. 42 
 
ex. 2 pg. 42 
 
 
ex. 3 pg. 42 
 
 
 
 
ex. 4 pg. 43 
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5´ 
 

5´ 
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vehicles. 
 
 Le-lo recadro Language point e buscar 

dous ou máis verbos no texto que 
indiquen neutralidade. 

 
 Reescribi-las frases do exercicio con it 

is+past participle+that. Compara-los 
resultados cos compañeiros. 

 
 Practicar it is said that no iPack. 

 
FOCUS ON WRITING- CONJUNCTIONS 
 Ler os exemplos e completar as regras 

no portátil. 
 
 Enlaza-las metades de frases para 

formar frases con senso completo. 
 
• Optional activity: Completar as 
frases que o profesor escribe no taboleiro. 
•  
• WRITING TASK 
 Facer un exercicio no iPack 

identificando argumentos en prol e en 
contra dos autobuses eléctricos. 

 
 Escribir un ensaio informativo sobre 

un tema medioambiental. 

 
R & W 

 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 

R 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 

W 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
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[9] 

 
 Escoitar unha parte dun 

debate. 
 
 Aprender expresións para 

comezar un debate e 
tomar parte nel. 

 
 Buscar e preparar 

argumentos para un 
debate. 

 
 Tomar parte nun debate e 

vota-la moción. 
 
 Avalia-los debates. 

GROUP SPEAKING PROJECT: A  
MOTION TO DEBATE 
 
 Levar a cabo as tarefas para facer un 

debate en grupos. 

 
CL 
AIP 
AA 
SC 
CD 

 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
GW 

 
 
pg. 44- 45 

 
 

50´ 

 
[9] 

 
 Revise o que aprenderon 

na unidade. 

 
 Realizar os exercicios do Review and 

exam practice. 

 
CL 
AA 

 

 
AS 

 
IW 

 

 
pg. 136-137 

 
50´ 

 

[10] 

 
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 

 
 Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 3 Tests 

 
50’ 

[12] 

  
 Valorar os coñecementos 

adquiridos ao longo  do 
trimestre. 

  
 Opcional concreción dun das probas 

das cuartos de final. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
End-of-term 
1 Tests 

 
50’ 
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 Unit 4 – Live well 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destreza

s 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 
 Aprende-los verbos 

preposicionais para 
accións e sentimentos 
que fagan feliz a un 
mesmo. 

 
 Conversar sobre o que fai 

feliz a unha persoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ler e escoitar un blog 

sobre como as cores 
afectan ó noso humor. 

 
WARM-UP 
 Presenta-los phrasal verbs coa axuda 

do iPack. 
 
 Le-los comentarios e escoller unha das 

respostas. 
 
 Reescribi-las frases de tal xeito que 

sexan certas para cada alumno que as 
redacta. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
•    Optional activity: Escribir unha 

pregunta cun phrasal verb e facer e 
responder cuestións por parellas. 

 
 Observar o vídeo: Your views: Unit 4 

Contestar as preguntas 
 
THE WONDERFUL WORLD OF 
COLOUR 
 
READING AND VOCABULARY 
 Fala de cores. Escribi-la maior número 

de cores nun tempo límite. 
 

 
 

CL 
SC 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CM 
CA 
AA 

 
 

R 
 

R 
 
 

R & W 
 
 

W & S 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 

S 
 
 
 

R & L 
 
 
 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 
 
 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
iPack 
 
ex.1 pg. 47 
 
 
ex. 2 pg. 47 
 
 
iPack 
 
 
 
 
ex. 3 pg. 47 
iPack 
 
 
 
pg. 48 
 
 
 
ex. 1 pg. 48 
CD 1 track 
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 Responder cuestións 

sobre o texto. 
 
 Aprende-los verbos 

preposicionais transitivos 
e intransitivos. 

 
 Aprender adxectivos 

relacionados cos 
sentimentos. 

 

 Ler e escoitar o blog. Responde a 
pregunta no portátil. 

 
• Culture note. 

 
 Ler o recadro Learn it! Buscar no texto 

cinco phrasal verbs e sinalar se son 
transitivos ou intransitivos. 

 
 Ler de novo o blog e relaciona-los 

comentarios coas persoas que os 
fixeron. Comparar os resultados co 
compañeiro. 

 
•    Optional activity: Responder a 

un dos posts. 
 
 Ler unha entrada máis do blog no 

iPack. 

R 
 
 

R & S 
 
 
 
 
 

R 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 

 
ex. 2 pg. 48 
 
 
ex. 3 pg. 48 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

2´ 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 Revisa-la forma e uso do 

primeiro e segundo 
condicional. 

 
 Frases completas e 

diálogo utilizando o 
primeiro e segundo 
condicional. 

 Volver escribir as frases do exercicio 
no caderno coas palabras marcadas do 
texto. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
GRAMMAR- THE FIRST AND THE 
SECOND CONDITIONAL 
 Presentar a gramática usando iPack. 

 
 Ler as frases de exemplo e responder 

as preguntas do portátil. 
 
 Completa-las frases no caderno co 

 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 

W 
 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

R & W 
 
 

W 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

ex. 4 pg. 49 
 
 
iPack 
 
 
iPack 
 
 
ex. 5 pg. 49 
 
 
ex. 6 pg. 49 
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 Practica a través da 

segunda condicional. 
 
 Conversar sobre a mellor 

cor para unha habitación, 
o colexio, o kit de 
deporte do colexio e o 
edificio do colexio. 

primeiro condicional dos verbos do 
recadro. 

 
 Recycle: repasa-lo uso de were. 

 
 Reescreva as frases usando a segunda 

condicional no portátil. 
 
 Copiar e completa-lo diálogo no 

caderno co primeiro e o segundo 
condicional dos verbos do recadro. 

 
 Practica gramática en iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Completa-las frases con ideas propias. 

 
 En pequenos grupos, intentar 

convencer ou persuadir sobre as ideas 
do exercicio 9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 

 
R & W 

 
S 
 
 

R & W 
 
 

 R & W 
 
 

R 
 

S 

 
T-SS 

 
IW 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

GW 

 
pg. 49 
 
ex. 7 pg. 49 
 
 
ex. 8 pg. 49 
 
 
iPack 
 
ex. 9 pg. 49 
 
ex. 10 pg. 
49 

 
3´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
 
 

5´ 
 

5´ 

 
[3] 

 
 
 
 Aprender vocabulario 

sobre lesións deportivas. 
 
 Escoitar un podcast sobre 

lesións deportivas. 
 
 Responder cuestións do 

podcast. 

SPORTING INJURIES 
 
READING, VOCABULARY AND 
LISTENING 
 Conversar sobre os deportes que se 

practican e as lesións que se puideron 
producir. 

 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 

 
 

INF 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 

R & L 
 

R & W 
 

R & W 

 
 
 

PW 
 
 

IW 
 

IW 
 

IW 

 
 
 
pg. 50 
 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 50 
 
iPack 
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 Aprender linguaxe 

funcional segundo o 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le-la páxina web e responde-las 
cuestións do exercicio. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Presentar vocabulario en relación ó 

podcast co iPack. 
 
 Ler o exercicio, escoitar o podcast e 

responder á pregunta. 
  
 Escoita de novo o audio e responder as 

preguntas do portátil. 
 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Clasificar as frases do 
recadro segundo a súa finalidade. 

 
 Practicar estar dacordo e en desacordo 

co iPack. 
 

• Research it! Ler a caixa e atopar a 
información que solicitou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R 
 

R & L 
 

L & W 
 

L & W 
 
 

L & W 
 

 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
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[4] 

 
 
 Saber a forma eo uso da 

terceira condicional. 
 
 Frases completas e un 

texto co terceiro 
condicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escribir un pequeno texto 

sobre a vida dun 
deportista. 

 
 Practica a través da 

terceira condicional. 

• GRAMMAR – THE THIRD 
CONDITIONAL 
 Practicar a gramática co iPack. 

•  
 Ler os exemplos do exercicio. Copiar e 

completar o recadro. 
•  
 Ler e completa-las frases co terceiro 

condicional. 
 

• Culture note 
 
 Le-lo exercicio e reescribi-las frases 

empregando o terceiro condicional. 
 
 Ler e completa-lo texto co terceiro 

condicional. 
 
 Gramática práctica mediante o iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Escribir un pequeno texto sobre un 

deportista admirado, seguindo o 
modelo dos exercicios 6 e 8. 

 
 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

 
R & W 

 
R & W 

 
R & W 

 
 
 
 

R & W 
 
 

R & S 
 

W & S 
 
 

W 
 

 
IW 

 
IW 

 
IW 

 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
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ex. 6 pg. 51 
 
ex. 7 pg. 51 
 
 
 
ex.8 pg. 51 
 
 
ex. 9 pg. 51 
 
iPack 
 
 
ex. 10 pg. 
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10´ 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 

 
 

[5] 

 
 
 Escoitar e ler un texto 

sobre os músculos e 
movemento. 

 
 Responder a preguntas 

sobre o sitio. 

FOCUS ON... PE 
 
MUSCLES 
 
 Realizar os exercicios da extensión 

CLIL pg. 126 

 
 

INF 
CL 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
PW 

 

 
 
CLIL pg. 
126 

 
 

50´ 
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 Aprender vocabulario 

sobre músculos. 
 
 Conversar sobre os 

diferentes deportes e os 
músculos que se ven 
implicados. 

 
 
 

[6] 

 
 
 
 Ler e escoitar un texto 

sobre o inverno no 
Canadá. 

 
 Responder a preguntas 

sobre o artigo. 
 
 Aprende-lo condicional 

cero. 
 
  Entender o vocabulario 

novo coa axuda 
contextual. 

 
 Aprende-los sufixos dos 

adxectivos e practica-lo 
seu uso. 

 
 
 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
 Teña en conta o mapa e falar Canadá e 

inverno 
 

• Culture note: Canada 
 
 Ler o exercicio. Ler e escoitar o artigo 

e responder á cuestión 
 
 Lea o artigo de novo e dicir se as 

sentenzas de exercicio son certas, 
falsas ou non aparecen. Corrixir as 
falsas no caderno. Comparar as 
respostas cun compañeiro. 

 
 Ler un artigo curto sobre hóquei no 

xeo na iPack. 
 
 Ler e comprender o punto de caixa 

Idioma. Responder a cuestión do 
exercicio. 

 
• Optional activities: Por grupos, 

 
 

CL 
AA 
CA 
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 Conversar sobre as 

cousas que se collerían 
para unas vacacións de 
inverno. 

 
 Práctica, a utilización de 

cero, condicional. 

conversar sobre as vantaxes e 
desvantaxes de vivir nun lugar cun 
clima frío. 

Por parellas, deseñar un póster para un 
colexio en Winnipeg. 
 
 Practicar con cero de iPack 

condicional. 
 
 Ler o exercicio. Combina as palabras 

do texto marcado cunha definición. 
 

•    Optional activity: Por parellas, 
escribir unha frase que conteña o 
maior número de palabras do 
exercicio 4. 

 
 Practicar vocabulario extra con iPack. 

 
WORD BUILDER- ADJETIVE SUFFIXES 
 Busca-los adxectivos das palabras do 

recadro no artigo. Usalos para 
completa-las frases.  

 
•    Optional activity: Por grupos, 

buscar adxectivos que estean 
formados a partir dun sufixo. 

 
 Practica-los sufixos de adxectivos no 

iPack. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
 Ler exercitar e preparar ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 

 
R & S 

 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

W 
 
 

W & S 
 
 
 

R & S 

 
IW 

 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
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iPack 
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individualmente. En pequenos grupos, 
comparti-las ideas, realizando frases co 
condicional cero. 

 
 Observar o vídeo: Vancouver e follas 

de cálculo completas con iPack. 
 
 

 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
 Ler unha guía para 

permanecer san nas 
éxpocas de exames. 

 
 Conversar sobre os 

consellos e engadir máis 
ideas. 

 
 
 Escoitar unha conversa 

sobre consellos para 
permanecer san na época 
de exames. 

 
 Responder preguntas en 

relación á conversa. 
 
 Estudar e practicar 

expresións para dar 
consello. 

 
 Aprende-los acentos das 

PRACTICAL ENGLISH 
 
READING AND VOCABULARY 
 Conversar sobre os exames, a época de 

exames e as formas que hai de 
manterse san. 

 
 Le-la guía, anota-los consellos que da 

cada un e engadir un máis. 
 
LISTENING AND VOCABULARY 
 Escoitar unha conversa e anotar no 

caderno os consellos que se nomean. 
Comparar os resultados co 
compañeiro. 

 
 Escoita de novo a conversa e completar 

as frases de exercicio. 
 

• Optional activity: Escribir, 
seguindo o modelo do exercicio 3, 
consellos para reduci-lo estrés nos 
exames. 

 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

 
CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
AA 
SC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 

R & W 
 
 
 

L & W 
 
 

L & W 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 
 

L & S 
 

 
 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
 
 
 
 

IW 
PW 
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ex. 1 pg. 54 
 
 
 
ex. 2 pg. 54 
CD 1 track 
29 
 
ex. 3 pg. 54 
CD 1 track 
29 
 
 
 
 
ex. 4 pg. 54 
 
 
ex. 5 pg. 54 
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frases. 
 
 Aprender e practica-la 

paráfrase como estratexia 
oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practicar preguntas e dar 

consellos. 
 

funcional. Escribir consellos sobre un 
dos temas do exercicio. Comparti-los 
consellos co compañeiro. 

 
 Ler e comprender o recadro Say it! 

Escoitar e repeti-las expresións e 
sinala-lo acento das mesmas. 

 
 Ditado. Frases de conexión dito coas 

palabras da caixa. 
 
 Ler e entenda caixa Falando estratexia. 

En pequenos grupos, parafrasear para 
describi-las palabras do recadro. 

 
• Optional activity: Buscar nas 

páxinas 52-53 palabras para 
parafrasear, por parellas, o 
compañeiro debe averiguar de que 
palabra se trata. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Prepararse para preguntar e dar 

consellos co iPack. 
 
 En pequenos grupos, practicar 

conversas escollendo un dos temas do 
exercicio e pedindo consellos. 

 
• Optional activity: Pensar nalgunha 

situación na que se adoiten dar 
consellos. Por parellas, facer 
turnos para explica-la situación ó 
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AIP 

 
L & W 

 
 

R & W 
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W 
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IW 
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IW 
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IW 
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compañeiro. 
 
 Observar o vídeo: Make it big!  Unit 4 

(Speaking task). Contestar preguntas.  
 
 Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 
 

[8] 

 
 
 
 Ler un modelo de blog. 

 
 Aprender sobre o uso de 

if only e I wish. 
 
 Aprender algunhas 

diferenzas entre a 
linguaxe formal e 
informal en inglés. 

 
 Escribir un blog. 

WRITING A BLOG 
 
MODEL TEXT 
 Conversar sobre o uso dos blogs e 

conversar sobre as granxas de cidade. 
 
 Ler o exercicio. Ler o blog e responder 

á pregunta. 
 

• Culture note. 
 
 Ler o blog de novo e responder á 

pregunta do exercicio. Comparar as 
respostas cun compañeiro. 

 
 Conversar sobre as cuestións do 

exercicio co grupo. 
 

• Optional activity: Buscar 
información sobre algunha granxa 
de cidade que estea preto. 

 
• Research it!: Le-lo recadro e 

buscar en Internet a información 
que solicita. 

 
 

CL 
AIP 
CD 
CA 
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W 
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IW 
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 Le-lo recadro Language Point e 

escribir frases de arrepentimento. 
Comparar as respostas cun 
compañeiro. 

 
 Practicar if only e I wish no iPack. 

 
FOCUS ON WRITING- FORMAL AND 
INFORMAL ENGLISH 
 Le-lo exercicio e conversar sobre se a 

do blog é linguaxe formal ou informal. 
 
 Buscar exemplos das características no 

blog. 
 
 Copia e completar o cadro no caderno 

coas características do ano 6. 
 
 Copiar e completa-lo recadro no 

caderno, cambiando as expresións en 
linguaxe informal. 

 
• Optional activity: Conversar sobre 

por que é importante rematar un 
blog de maneira forte. 

•  
• WRITING TASK 
 Escribir un blog sobre unha actividade 

de tempo libre. 
 
 Escribir un pequeno comentario sobre 

o Día 4 no iPack. 

R & W 
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[9] 

 
 Revise o que aprenderon 

na unidade. 

 
 Realizar os exercicios do Review and 

exam practice. 

 
CL 
AA 

 

 
AS 

 
IW 

 

 
pg. 138-139 

 
50´ 

 

[10] 

 
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 

 
 Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 4 Tests 

 
50’ 
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 Unit 5 – Community Spirit 
 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destreza

s 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 
 Aprender verbos 

relacionados coa 
tecnoloxía. 

 
 Conversar sobre as 

páxinas web preferidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ler e escoitar unha 

historia sobre 
comunidades en liña. 

 
 Responder cuestións 

 
WARM-UP 
 Presenta-los verbos relacionados coa 

tecnoloxía no iPack. 
 
 Le-la enquisa e completala de xeito 

real. 
 
 Conversar sobre as páxinas web 

preferidas en pequenos grupos. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
•    Optional activity: Facer unha 

descrición dun dos pasos da 
enquisa. 

 
 Observar o vídeo: Your views: Unit 5. 

Contestar ás preguntas 
 
A CHANGING COMMUNITY 
 
READING AND VOCABULARY 
 Conversar sobre as comunidades e as 

comunidades en liña. 
 
 Introduza vocabulario e suxeito a 
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sobre o texto. 
 
 Aprender novo 

vocabulario con axuda 
do contexto. 

 
 Aprende-lo false friend: 

actually. 
 

iPack. 
 
 Ler e escoitar o artigo. Resumi-la 

historia coas propias palabras. 
 

• Culture note. 
 
 Lea o artigo de novo e completar as 

frases no portátil. Comparar as 
respostas cun compañeiro. 

 
•    Optional activity: Conversar 

sobre cal das dúas webs (Craftsy e 
WriteHere) gusta máis e o porqué. 

 

 
 
 

R & W 
 

 
 
 

IW 
 

1 
 
 
 
ex. 2 pg. 61 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Revisa-la forma das 

preguntas nunha gama de 
tipos. 

 
 Corrixir erros nas 

preguntas. 
 
 Transformar declaracións 

 
 Volver escribir as frases do exercicio 

no caderno coas palabras marcadas do 
texto. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Ler o recadro Learn it! Traducir as 

frases en castelán. 
 
FORMAS CUESTIÓN GRAMMAR- 
 Presentar a gramática usando iPack. 

 
 Ler as frases de exemplo e responder 

as preguntas do portátil. 
 
 Recycle: repasa-lo uso de do/did nas 

preguntas. 
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en preguntas. 
 
 Completar un diálogo 

empregando unha gama 
de formación de 
preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 Practica-lo uso dunha 

gama de tipos de 
preguntas. 

 
 Preguntar e responder 

cuestións sobre 
experiencias con blogs, 
páxinas web e 
comunidades en liña. 

 
 Corrixa os erros das preguntas no 

portátil. 
 
 Reescribi-las frases comezando coas 

partículas interrogativas dadas. 
 
 Reescribi-lo diálogo coas opcións 

axeitadas. 
 
 Practica gramática en iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Preparar algunhas preguntas de forma 

individual en relación a experiencias 
con blogs, páxinas web e comunidades 
en liña. En pequenos grupos, 
responder ás preguntas e cuestións. 
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R & W 
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[3] 

 
 
 
 Aprender vocabulario 

sobre maneiras de 
comportamento. 

 
 Escoitar un relato sobre 

maneiras de 
comportamento. 

 

REMEMBER YOUR MANNERS 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
 Conversar sobre o comportamento que 

hai que ter nun xantar importante. Por 
parellas, escribir unha lista de cousas 
que se poden e non se poden facer. 

 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
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 Responder cuestións da 
reportaxe. 

 
 Aprender linguaxe 

funcional segundo o 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le-la entrada da enciclopedia e enlaza-
las palabras marcadas do texto coas 
definicións do exercicio. 

 
• Optional activity: Conversar sobre 

formas de ser educado. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Escoitar unha reportaxe de radio sobre 

boas maneiras arredor do mundo. 
Anotar no caderno os exemplos que se 
nomean. 

 
 Escoitar de novo o audio e sinalar 

quen di cada información. 
 

• Optional activity: Conversar sobre 
exemplos de normas de etiqueta. 

 
 Responde-las cuestións da reportaxe 

no iPack. 
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L 
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IW 
 

IW 
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[4] 

 
 
 
 
 
 
 Aprende-los verbos que 

an seguidos de -ing ou to 
cun cambio de 
significado. 

 

•  
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Escoita o audio e completar 
as frases no portátil. 

 
• GRAMMAR – VERBS WITH -ING AND 

TO 
 Practicar a gramática co iPack. 

•  
 Ler os exemplos do exercicio. Copiar 

e completar o recadro. 
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 Completar frases e un 
cuestionario coa forma 
axeitada dos verbos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escribir preguntas para 

un cuestionario sobre 
comportamento. 

 
 Practica-lo uso dos 

verbos seguidos de -
ing/to. 

 
 Responder e conversar 

sobre o cuestionario de 
comportamento. 

•  
 Ler e completar as frases coa opción 

correcta. 
 
 Escribir no caderno as frases coa 

forma correcta dos verbos en 
paréntese. 

 
 Ler e completa-lo cuestionario coa 

forma correcta dos verbos. 
 
 Gramática práctica mediante o iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Escribir dúas preguntas máis para o 

cuestionario do exercicio 8. En 
pequenos grupos, preguntar e 
responde-las preguntas do 
cuestionario. 
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[5] 

 
 
 
 Ler algúns antecedentes 

nunha historia curta 
sobre o sistema de clases 
en Nova Zelanda. 

 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
 Teña en conta o mapa e falar sobre a 

Nova Celandia e Katherine Mansfield. 
 

• Culture note:  Katherine 
Mansfield; New Zeland. 
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 Escoitar e ler un extracto 
da historia. 

 
 Responde ás preguntas 

en relación ao extracto. 
 
  Entender o vocabulario 

novo coa axuda 
contextual. 

 
 Aprender verbos 

preposicionais con up. 
 
 Aprende-lo acento con 

verbos preposicionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ler o exercicio. Ler e escoitar o 

extracto e responder á pregunta. 
 
 Ler a historia de novo e seleccione a 

opción correcta para completar as 
frases. 

 
 Le-las palabras marcadas do texto e 

tentar averigua-lo significado polo 
contexto. Sinalar se as afirmacións do 
exercicio son verdadeiras ou falsas e 
corrixir estas últimas. 

 
 Practicar vocabulario extra con iPack. 

 
• Research it! Ler a caixa e atopar a 

información que solicitou. 
 
WORD BUILDER- PHRASAL VERBS WITH 
UP 
 Busca-los verbos preposicionais da 

páxina 64. 
 
 Ler e completa-las frases no caderno 

coa forma correcta dos phrasal verbs. 
 
 Practica-los verbos preposicionais con 

up no iPack. 
 
 Ler e comprender o recadro Say it! 

Escoitar e repeti-lo audio. 
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 Falar sobre as normas en 
eventos sociais. 

•    Optional activity: Por parellas, 
escribir unha frase que conteña o 
maior número de verbos dos 
exercicios 5 e 6. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Le-lo exercicio e escribir algúns 

exemplos de normais sociais. 
 
 Falar sore as ideas do exercicio 7 en 

grupos. 
 
 Observar o vídeo: Charles Dickens e 

follas de cálculo completas con iPack. 

SC W & S 
 
 

R & S 

IW 
 
 

IW 
 

ex. 7 pg. 65 
 
ex. 8 pg. 65 
 
 
iPack 

 7´ 
 
 

5´ 

 
 

[6] 

 
 
 Aprender sobre o autor 

F. Scott Fitzgerald. 
 
 Escoitar unha 

presentación dun 
estudante sobre 
características narrativas. 

 
 Responder a preguntas 

sobre a presentación. 
 
 Escoitar e ler un extracto 

de O curioso caso de 
Benjamin Button, escrito 
por F. Scott Fitzgerald, e 
responder ás preguntas. 

 

FOCUS ON... LITERATURE 
 
NARRATIVE FEATURES 
 
 Realizar os exercicios da extensión 

CLIL pg. 127 

 
 

INF 
CL 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
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PW 

 

 
 
CLIL pg. 
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 Falar sobre as 
características narrativas 
dunha novela ou dunha 
historia curta. 

 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
 Ler un panfleto dun 

festival. 
 
 Escoitar unha quedada 

dunha comunidade nun 
festival. 

 
 Responder cuestións 

relacionadas co audio. 
 
 Aprender expresións 

funcionais para facer 
suxestións, expresar 
certeza e dúbida. 

 
 
 
 
 
 
 
 Conversar sobre as 

actuacións do festival e 
poñerse dacordo para 
asistir a unha. 

 

PRACTICAL ENGLISH 
 
READING, LISTENING AND 
VOCABULARY 
 Fala sobre festivais de música. 

 
• Culture note. 

 
 Ler o panfleto e responder á pregunta 

do exercicio. 
 
 Escoitar a un grupo organizando unha 

quedada e responde-las cuestións. 
Comparar as respostas cun 
compañeiro. 

 
 Escoitar de novo a conversa e 

completa-lo folleto. 
 
 Escoita o audio e completar as frases 

no portátil. 
 

• Optional activity: En pequenos 
grupos, tratar de reproduci-lo 
diálogo da quedada. 

 
SPEAKING AND LISTENING 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Conversar en pequenos 
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AIP 
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L & W 
 
 

R & W 

 
 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
IW 

 
 
 
 
 

IW 
GW 

 
 

IW 
 
 

T-SS 

 
 
 
pg. 66 
 
 
 
ex. 1 pg. 66 
 
 
ex. 2 pg. 66 
CD 2 track 
6 
 
ex. 3 pg. 66 
CD 2 track 
6 
ex. 4 pg. 66 
CD 2 track 
7 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 67 
 
 
 
ex. 6 pg. 67 

 
 
 

3´ 
 
 
 

2´ 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
 

3´ 
 
 
 
 
 

3´ 
 
 
 

3´ 
 
 

3´ 



 

762 

 Aprender sobre dedución 
e posibilidade. 

 
 Aprender como expresar 

certeza e inseguridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practicar como facer 

suxestións, expresar 
certeza e dúbida. 

 

grupos sobre as actuacións e pórse 
dacordo sobre a cales asistir. 

 
 Ditado. 

 
 Ler e entenda a caixa Language point. 

Copia e completar as regras do 
portátil. 

 
 Reescreva as frases coas palabras en 

negra. Comparar os resultados co 
compañeiro. 

 
 Practica-las expresións de dedución e 

posibilidade no iPack. 
 
 Ler e entenda caixa Falando estratexia. 

Escoita-lo audio e sinalar que 
estratexia se está a utilizar. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Prepararse para expresar suxestións co 

iPack. 
 
 Le-lo exercicio en pequenos grupos, 

escoller un dos temas do exercicio e 
conversar sobre el. 

 
 Observar o vídeo: Make it big!  Unit 5 

(Speaking task). Contestar preguntas.  
 
 Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
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[8] 

 
 
 
 Ler algúns modelos de 

anuncios. 
 
 Saber como utilizar o 

infinitivo finalidade. 
 
 Aprender diferentes tipos 

de erros ortográficos. 
 
 Practicar atopar e corrixir 

erros. 
 
 Escribir catro anuncios. 

WRITING ANNOUNCEMENTS 
 

• Culture note: Climbing; Clubs. 
 
MODEL TEXT 
 Conversar sobre intereses e hobbies. 

 
 Ler o exercicio. Ler os anuncios e 

responder a preguntas. 
 
 Ler de novo os anuncios e responde-la 

cuestión do exercicio. Comparar as 
respostas cun compañeiro.  

 
 Ler e entenda a caixa Language point. 

Copiar e completar coa opción 
correcta a regra. 

 
 Responde-las cuestións coas palabras 

das parénteses. 
 
 Practica-los infinitivos de finalidade 

no iPack. 
 
FOCUS ON WRITING- SPELLING 
 Relaciona-los erros dos anuncios coas 

regras do exercicio que foron 
incumpridas. Compara-la resposta co 
compañeiro. 

 
• Optional activity: Ditado. En 

parellas compara-lo dictado e 
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ex. 7 pg. 69 
 

 
 
 
 

2´ 
 

6´ 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

2´ 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10´ 
 

5´ 
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corrixi-los erros. 
 
 Corrixir erros no texto do portátil. 

 
WRITING TASK 
 Escribir catro anuncios para un xornal 

dun club. 
 
 Escribir un anuncio no iPack. 

 

S & W 
 

R 
 

IW 
 

IW 

iPack 
 

 
 

5´ 
 
 

 
[9] 

 
 Revise o que aprenderon 

na unidade. 

 
 Realizar os exercicios do Review and 

exam practice. 

 
CL 
AA 

 

 
AS 

 
IW 

 

 
pg. 140-141 

 
50´ 

 

[10] 

 
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 

 
 Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 5 Tests 

 
50’ 
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 Unit 6 – Good times 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destreza

s 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 
 Aprender sobre os 

verbos introdutores. 
 
 Escribir introdutores 

conversas usando verbos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ler e escoitar tres 

críticas sobre días de 
excursión. 

 
 Responder cuestións 

sobre o texto. 

 
WARM-UP 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Falar das imaxes e le-las conversas. 

Enlaza-las imaxes coas conversas e 
responde-la cuestión. 

 
 Le-lo exercicio e, en pequenos grupos, 

conversar sobre recomendacións 
recibidas ultimamente. 

 
 Le-lo exercicio e, en pequenos grupos, 

conversar sobre recomendacións 
empregando os verbos en grosa. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Observar o vídeo: Your views: Unit 6 

Contestar as preguntas 
 
A GREAT DAY OUT! 
 
READING AND VOCABULARY 
 Conversar sobre as actividades que se 

fan nos días libres. Recomendar 
lugares. 

 
 

CL 
SC 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 
AA 

 
 

S 
 

R & S 
 
 

R & S 
 
 
 

R & S 
 
 

R 
 

L & S 
 
 
 
 

S 
 
 

R & W 
 
 
 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
GW 

 
 

IW 
GW 

 
IW 

 
IW 

 
 
 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
iPack 
 
ex.1 pg. 71 
 
 
ex. 2 pg. 71 
 
 
 
ex. 3 pg. 71 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 71 
 
 
 
 
pg. 72 
 
 
ex. 1 pg. 72 
 
 
 

 
 

2´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 
 
 

2´ 
 
 

8´ 
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 Entender o vocabulario 

novo coa axuda 
contextual. 

 Recoñecer e reproducir 
os sons /θ/ e /ð/. 

 

 
  Clasifica-los verbos que aparecen nas 

páxinas 71 e 72, segundo o exercicio. 
 
 Ler e escoitar críticas. Relaciona-las 

persoas coa súa viaxe apropiada. 
 

• Culture note: Zip 200; 
Diggerland; Jacksonville Zoo. 

 
• Optional activity: Conversar sobre 

as preferenzas de cada un en 
relación cos días libres que se 
comentaron nas críticas. 

 
 
 

R & L 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 
 

ex.2 pg. 72 
CD 2 track 
10 
 
 

10´ 
 
 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Repasa-las regras para 

cambia-lo estilo directo a 

 
 Ler de novo os críticos e responder ás 

preguntas do exercicio. Xustificar a 
resposta. 

 
 Ler outra pequena crítica na iPack. 

 
 Busca-los catro adxectivos nos textos 

e completar con eles as definicións. 
 
 Ler e comprender o recadro Say it! 

Escoita e reproducir sons de audio. 
Ordenar palabras polo son. 

 
GRAMMAR- REPORTER SPEECH 
 Presentar a gramática usando iPack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 

 
R & W 

 
 

R 
 

R & W 
 
 
 

R & L 
 
 
 

R 
 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 
 
 

T-SS 
IW 

 
 

IW 
 

 
ex. 3 pg. 73 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 73 
 
 
 
ex. 5 pg. 73 
CD 2 track 
11 
 
 
iPack 

 
5´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 

2´ 
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indirecto. 
 
 Completar frases e un 

texto cambiando a forma 
directa en indirecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Practicar o uso da fala. 

 
 Facer e responder 

preguntas sobre o último 
día de excursión. 

 
 Le-lo exemplo de exercicio. Copia e 

completar o cadro coas regras do 
portátil. 

 
 Escribi-la opción axeitada no caderno. 

 
 Le-la nota. No caderno, completa-lo 

texto co estilo indirecto. 
 
 Practica gramática en iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Ler o exercicio e pensar sobre as 

respostas. En pares de facer as 
preguntas e rexistrar información 
interesantes. 

 
 Cos apuntes, escribir en estilo 

indirecto o que comentou o 
compañeiro no exercicio 9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 

R & W 
 
 

W 
 
 

R & W 
 
 

S 
 
 

R & S 
 
 

W & S 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

PW 
 
 

IW 

 
ex. 6 pg. 73 
 
 
ex. 7 pg. 73 
 
 
ex. 8 pg. 73 
 
 
iPack 
 
 
ex. 9 pg. 73 
 
 
ex. 10 pg. 
73 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 

 
 

[3] 

 
 
 Escoitar e ler un texto en 

máquinas hidráulicas. 
 
 Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
 Saber vocabulario sobre 

máquinas hidráulicas. 
 

FOCUS ON... TECHNOLOGY 
 
HYDRAULIC SYSTEMS 
 
 Realizar os exercicios da extensión 

CLIL pg. 128 

 
 

INF 
CL 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
PW 

 

 
 
CLIL pg. 
128 

 
 

50´ 
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 Explicar como funciona 
unha máquina hidráulica. 

 
 

[4] 

 
 
 
 Aprender vocabulario 

sobre o entretemento. 
 
 Escoita a un programa de 

radio sobre monólogos 
de comedia. 

 
 Responder cuestións do 

programa de radio. 
 
 Comprender linguaxe 

funcional coa axuda 
contextual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FUNNY NIGHT OUT 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
 Conversar sobre formas de 

entretemento, escribir cinco nomes de 
programas, filmes ou comediantes que 
fagan rir e, en pequenos grupos, falar 
expresando acordo ou desacordo. 

 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Le-los pósteres e falar do que 

anuncian. 
 
 Copia e completar o cadro marcado 

coas palabras do texto. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Presentar novo vocabulario 

relacionado co programa de radio no 
iPack. 

 
 Escoita-la entrevista e reescribi-los 

consellos do exercicio en orde.  
 
 Escoita unha vez os erros de audio e 

 
 

INF 
AIP 
SC 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 

R & L 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

L 
 

L & R 
 
 

L & W 
 
 

R & W 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
GW 

 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
 
pg. 74 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 74 
 
 
ex. 2 pg. 74 
 
 
iPack 
 
iPack 
 
 
ex. 3 pg. 74 
CD 2 track 
12 
 
ex. 4 pg. 74 
CD 2 track 
12 

 
 
 

10´ 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
5´ 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
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correcto do portátil. 
 

• Research it!: Ler a caixa e atopar 
a información que solicitou. 

 
• Optional activity: Preparar un 

chiste. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

[5] 

 
 
 
 
 
 
 Aprender a facer 

preguntas, peticións e 
ordes de modo indirecto. 

 
 Practicar como facer 

preguntas, peticións e 
ordes de modo indirecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Copia e completar o 
diagrama no portátil. 

 
• GRAMMAR – REPORTED 

QUESTIONS, REQUEST AND 
COMMANDS 
 Practicar a gramática co iPack. 

•  
 Ler os exemplos do exercicio. Copiar 

e completar o recadro. 
•  
 Ler as sentenzas e responder ás 

preguntas. 
 
 Reescribi-los chistes en modo 

indirecto. 
 
 Ler e reescribi-las peticións e ordes en 

modo indirecto. 
 
 Reescribir no caderno as preguntas, 

peticións e ordes en modo indirecto. 

 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 

 
L & W 

 
 
 
 

R 
 

R & W 
 

R & W 
 

R & W 
 
 

R & W 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

 
IW 

 
 
 
 

IW 
 

T-SS 
IW 
IW 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

 
ex. 5 pg. 75 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 6 pg. 75 
 
ex. 7 pg. 75 
 
ex.8 pg. 75 
 
 
ex. 9 pg. 75 
 
ex. 10 pg. 
75 
 
 
iPack 
 
 

 
5´ 
 
 
 
 

2´ 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

3´ 
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 Practica-lo uso de 

preguntas, peticións e 
ordes de modo indirecto. 

 
 Falar de experiencias 

propias sobre actuar en 
público. 

 
 Gramática práctica mediante o iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Ler o exercicio e tomar notas no 

portátil. 
 
 Falar dos verbos introdutores do modo 

indirecto para explica-las experiencias 
do exercicio 9. En pequenos grupos, 
conversar sobre as experiencias. 

 

R & W 
 

S 
 
 
 

IW 
 

T-SS 
GW 

 
ex. 11 pg. 
75 
 
ex. 12 pg. 
75 

5´ 
 

10´ 

 
 
 

[6] 

 
 
 
 Ler e escoitar un 

documental dunha viaxe 
a Malta. 

 
 Responder a preguntas 

sobre o documental. 
 
 Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

 
 Aprender como realizar 

suxestións e ofertas en 
modo indirecto. 

 
  Aprender sobre as 

expresións 
preposicionais. 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
 Teña en conta o mapa e discutir Malta. 

 
• Culture note: Malta 

 
 Introducir o alumnado no tema e, con 

axuda do iPack, aprender novo 
vocabulario relacionado con este. 

 
 Ler e escoita-lo texto e sinala-lo 

mellor título para o documental. 
 
 Ler de novo o documental e enche os 

espazos en branco coas sentenzas en 
exercicio. 

 
 Vinculación palabras do texto 

marcado coas definicións do exercicio. 
 

 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 

R & S 
 
 

R & L 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
 
pg. 76 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 1 pg. 76 
CD 2 track 
13 
 
 
ex. 2 pg. 76 
 
 
ex. 3 pg. 76 
 
 

 
 
 

2´ 
 
 
 

2´ 
 
 

3´ 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
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 Manter unha conversa 

sobre o feito de traballar 
como extra nun filme. 

•    Optional activity: Buscar nos 
tres primeiros parágrafos do 
documental as palabras e 
expresións con significado 
positivo. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Ler e entenda a caixa Language point. 

Copia e completar as regras do 
portátil. 

 
 Reescribi-las catro frases empregando 

o modo indirecto en suxestións e 
ofertas. 

 
 Practicar suxestións e ofertas en modo 

indirecto no iPack. 
 
WORD BUILDER- PREPOSITIONAL 
PHRASES 
 Copiar e completa-lo recadro no 

caderno coas palabras do documental 
e do exercicio 2.  

 
 Ler e completa-lo texto coa expresión 

preposicional axeitada do exercicio 6. 
 

• Optional activity: Conversar e 
responder cuestións sobre cinema. 

 
 Práctica en expresións preposicionais 

iPack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
SC 
CA 

 
 
 

R & W 
 

R & S 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 
 

R & S 
 
 

L & S 

 
 
 

IW 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 
 
 

PW 
 
 

IW 

 
 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 76 
 
 
ex. 5 pg. 77 
 
 
iPack 
 
 
 
ex. 6 pg. 77 
 
 
ex. 7 pg. 77 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
 
ex. 8 pg. 77 
 
 
ex. 9 pg. 77 

 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 

2´ 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 
 
 
 

2´ 
 
 
 

7´ 
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 Informar ó resto de 

compañeiros da conversa 
mantida. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Le-lo exercicio e falar en parellas de 

como é traballar de extra nun filme. 
Exporlle-las ideas da parella ó resto de 
compañeiros usando o modo indirecto. 

 
 Observar o vídeo: Locações de 

películas icônicos e follas de cálculo 
completas con iPack. 

 
 

iPack 
 
 
 

 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
 Ler algunhas recensións 

de libros. 
 
 Escoitar unha conversa 

sobre unha reunión nun 
club de lectura. 

 
 Responder cuestións 

relacionadas co audio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Falar dun libro, revista, 

PRACTICAL ENGLISH 
 
READING, LISTENING AND 
VOCABULARY 
 Conversar sobre os últimos libros ou 

revistas lidos e sobre os clubs de 
lectura. 

 
• Culture note. 

 
 Ler o exercicio. Organiza-los items 

por importancia. Le-las recensións dos 
libros e escoller un. 

 
 Escoitar unha conversa dun club de 

lectura e completa-las frases coas 
palabras do recadro. 

 
 Escoitar de novo a conversa, 

reemplaza-la parte subliñada das 
frases polo que din os personaxes. 

 
CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 

R & W 
 
 

L & W 
 
 

L & W 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
pg. 78 
 
 
 
ex. 1 pg. 78 
 
 
ex. 2 pg. 78 
CD 2 track 
15 
 
ex. 3 pg. 78 
CD 2 track 
15 
 
 
 
 

 
 
 

3´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
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filme, programa de 
televisión ou xovo que se 
disfrutara recentemente. 

 
 Practica-lo intercambio 

de puntos de vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conversar sobre libros, 

programas de televisión, 
filmes ou xogos e decidir 
que puntuación darlles. 

 
 Practicar como da-lo 

propio punto de vista e 
pedirlles ós outros o seu. 

 

 
• Optional activity: Escribir tres 

frases sobre a propia opinión 
respecto a libros. 

 
SPEAKING 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. En grupos discutir un libro, 
revista, película, programa de TV, ou 
xogo e atopar un común. Preguntar e 
responder preguntas sobre gustos. 

 
 Ler e comprender o punto de caixa 

Idioma. Copiar e completa-lo recadro 
coas preposicións. 

 
 Preposicións práctica iPack.  

 
 Ler e entenda caixa Falando 

estratexia. Copia-las frases do 
exercicio e subliñar exemplos de 
palabras adaptadas neles. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Prepararse para dar e pedir puntos de 

vista sobre xogos no iPack. 
 
 En pequenos grupos, conversar sobre 

libros, programas, filmes ou xogos que 
se queiran analizar. Decidir en grupo 
que puntuación poñerlles. 

 
 Por grupos, facer unha recensión 

 
 
 
 

CL 
AIP 
AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 

R & W 
 
 
 
 

R & S 
 
 

L & W 
 
 

R & W 
 
 
 
 

R 
 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

L & S 
 
 

R & S 

T-SS 
GW 

 
 
 

T-SS 
IW 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 

IW 
 
 
 

GW 
 
 

GW 
 
 

IW 
 
 

PW 

 
ex. 4 pg. 79 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 79 
 
 
iPack 
 
 
ex. 6 pg. 79 
 
 
 
 
iPack 
 
 
 
ex. 7 pg. 79 
 
 
ex. 8 pg. 79 
 
 
iPack 
ex. 9 pg. 79 
 
iPack 

5´ 
 
 
 
 

3´ 
 
 

2´ 
 
 

2´ 
 
 
 
 

3´ 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
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empregando as da páxina 78 como 
modelo. 

 
 Observar o vídeo: Exam success!  Unit 

6 (Collaborative task). Contestar 
preguntas.  

 
 Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 
 

[8] 

 
 
 
 Ler un modelo de 

informe. 
 
 Saber expresións 

adverbiais. 
 
 Aprender sobre 

estadísticas. 
 
 Escribir un informe. 

WRITING A REPORT 
 
MODEL TEXT 
 Conversar sobre preferencias 

musicais. 
 
 Le-lo cuestionario e responder con 

ideas propias. 
 
 Le-lo informe dos resultados do 

cuestionario da páxina 81. En grupos, 
conversar sobre as ideas mencionadas. 

 
 Volver ler o informe e copiar as frases 

do exercicio escollendo a opción 
correcta. 

 Ler e entenda caixa Idioma do punto, 
procura e expresións adverbiais tipo 
marcadas no texto. 

 
 Expresións adverbiais completa no 

caderno. Compare súa resposta co 
compañeiro. 

 
 

CL 
AIP 

 
 
 

S & R 
 

R & W 
 
 

R 
 
 

R & W 
 

W 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 

R & W 

 
 
 

T-SS 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 

 
 
 
pg. 80 
 
ex. 1 pg. 80 
 
 
ex. 2 pg. 80 
 
 
ex. 3 pg. 80 
 
ex. 4 pg. 80 
 
 
ex. 5 pg. 80 
 
 
 
 
 
iPack 
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5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
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• Optional activity: Escribir tres 

frases sobre un mesmo coas 
expresións adverbiais dos 
exercicios 4 e 5. 

 
 Practica expresións adverbiais no 

iPack. 
 
FOCUS ON WRITING- STATISTICS IN 
REPORTS 
 Ler os exemplos de porcentaxes e 

relacionalos coas expresións do 
informe que se refiran a un número de 
persoas. 

 
 Completar as frases no caderno coas 

expresións do exercicio 6. 
 

• Optional activity: Buscar outras 
expresións que poidan valer para 
designar porcentaxes. 

 
•  
• WRITING TASK 
 Realizar un exercicio de preparación 

no iPack. 
 
 Escribir un pequeno informe baseado 

nos resultados do cuestionario. 
 
 Escribir outro pequeno informe 

baseado nun cuestionario sobre xogos. 

 
 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 

W 
 
 

W 

 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 6 pg. 81 
 
 
 
ex. 7 pg. 81 
 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 8 pg. 81 
 
 
iPack 
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2´ 
 
 

5´ 
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[9] 

 
 Escoitar unha 

presentación dun 
intercambio de colexio. 

 
 Planear actividades para 

un intercambio. 
 
 Planear un vídeo de 

presentación para 
presentar o intercambio. 

 
 Facer un vídeo e 

presentalo aos 
compañeiros. 

 
 Avaliar os vídeos e 

presentacións. 

SPEAKING PROJECT: A  SCHOOL 
EXCHANGE 
 
 Realizar as tarefas para organizar un 

posible intercambio. 

 
CL 
AIP 
AA 
SC 
CD 
CA 

 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
PW 

 
 
pg. 82-83 

 
 

50´ 

 
[10] 

 
 Revise o que aprenderon 

na unidade. 

 
 Realizar os exercicios do Review and 

exam practice. 

 
CL 
AA 

 

 
AS 

 
IW 

 

 
pg. 142-143 

 
50´ 

 

[11] 

 
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 

 
 Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 6 Tests 

 
50’ 
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[12] 

  
 Valorar os coñecementos 

adquiridos ao longo  do 
trimestre. 

  
 Opcional concreción dun das probas 

das cuartos de final. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
End-of-term 
2 Tests 

 
50’ 
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 Unit 7 – In the news 
 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destreza

s 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 
 Aprender verbos 

compostos relacionados 
coas viaxes. 

 
 Ler titulares de xornais 

sobre historias de viaxes. 
 
 Describir as vacacións 

soñadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ler e escoitar un artigo 

sobre viaxar no futuro. 
 
 Responder cuestións 

sobre o texto. 

 
WARM-UP 
 Presentar os verbos compostos no 

iPack. 
 
 Ler os titulares e cambiar as palabras 

marcadas polas do recadro. 
 

•    Optional activity: Por parellas, 
escribir un titular usando un dos 
verbos compostos do exercicio 1. 

 
 Escribir pequenas descricións das 

vacacións soñadas no caderno. Por 
parellas, conversar sobre as 
anotacións. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Observar o vídeo: Your views: Unit 7. 

Contestar ás preguntas 
 
TRAVEL NEWS 
 
READING AND VOCABULARY 
 Conversar sobre os diferentes medios 

de transporte que se utilizan. 

 
 

CL 
CD 
SC 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CM 
CA 
AA 

 
 

R 
 

R 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 

W & S 
 

L 
 
 
 
 

S 
 
 

R & L 
 

AS 

 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
IW 

 
 
 
 

T-SS 
 
 

IW 
 

IW 

 
 
iPack 
 
ex.1 pg. 85 
 
 
 
 
 
ex. 2 pg. 85 
 
 
iPack 
 
ex. 3 pg. 85 
iPack 
 
 
 
pg. 86 
 
 
iPack 
 
ex. 1 pg. 86 
CD 2 track 

 
 

2´ 
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5´ 
 

5´ 
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 Aprender novo 

vocabulario con axuda 
do contexto. 

 

 
 Introduza vocabulario e suxeito a 

iPack. 
 
 Ler os números do recadro. Ler e 

escoitar o artigo e anotar o que 
representa cada número. 

 
• Culture note. 

 
• Optional activity: Conversar sobre 

os medios de transporte que 
haberá no futuro. 

 

 
 

 
 
 

17 
 
 

 
 
 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aprender o futuro 

continuo e o futuro 
perfecto. 

 
 Escribir frases e 

completar un artigo 
usando o futuro continuo 
e o futuro perfecto. 

 

 
 Lea o artigo de novo e completar as 

frases no portátil.  
 
 Combinar as palabras marcadas os 

titulares coa súa definición. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
GRAMMAR- FUTURE CONTINUOUS AND 
FUTURE PERFECT 
 Presentar a gramática usando iPack. 

 
 Ler as frases do exemplo. Copia e 

completar as regras do portátil. 
 
 Completar as frases no caderno co 

futuro continuo e o futuro perfecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R & W 

 
R 
 
 

R 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

 W 

 
IW 

 
IW 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 

 
ex. 2 pg. 87 
 
ex. 3 pg. 87 
 
 
iPack 
 
 
iPack 
 
 
ex. 4 pg. 87 
 
 
ex. 5 pg. 87 
 
 
ex. 6 pg. 87 
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5´ 
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 Practicar o uso do futuro 

continuo e o futuro 
perfecto. 

 
 Escribir sobre cambios 

no transporte público da 
zona. 

 Escribir frases a partir do recadro 
seguindo o exemplo. 

 
 Volver escribir o artigo no caderno 

coa forma correcta dos verbos en 
futuro continuo ou futuro perfecto. 

 
 Practica gramática en iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Realizar unha chuvia de ideas. Escribir 

un artigo sobre cambios no transporte 
público seguindo o modelo do 
exercicio 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 

 
 

 R & W 
 
 

R 
 
 

S & W 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
IW 

 
 
ex. 7 pg. 87 
 
 
iPack 
 
 
ex. 8 pg. 87 
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3´ 
 
 

10´ 
 
 
 

 
 

[3] 

 
 
 Escoitar e ler un texto 

sobre a Revolución 
Industrial. 

 
 Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
 Aprender vocabulario en 

relación coa industria 
durante a Revolución 
Industrial. 

 
 Conversar sobre as 

FOCUS ON... HISTORY 
 
THE INDUSTRIAL REVOLUTION 
 
 Realizar os exercicios da extensión 

CLIL pg. 129 

 
 

INF 
CL 
CA 
SC 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
PW 

 

 
 
CLIL pg. 
129 

 
 

50´ 
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consecuencias da 
Revolución Industrial. 

 
[4] 

 
 
 
 Aprender vocabulario 

sobre o tempo 
atmosférico. 

 
 Escoitar extractos de 

diferentes situacións. 
 
 Responder cuestións 

sobre os extractos. 
 
 Aprender linguaxe 

funcional segundo o 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AND NOW FOR THE WEATHER 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
 Falando sobre o tempo. Por parellas, 

escribir unha lista de palabras 
relacionadas co tempo. 

 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Combinar as palabras na caixa coas 

imaxes. 
 
 Ler o artigo e completalo no caderno 

coas palabras do recadro. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Aprender vocabulario sobre o tempo 

atmosférico no iPack. 
 
 Escoitar catro extractos relacionados 

co tempo. Relacionar os audios coas 
situacións. 

 
 Ler as preguntas de exercicios, 

escoitar o audio de novo e responder 
ás preguntas no portátil. 
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SC 
CA 
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 Ler e entenda a caixa linguaxe 
funcional. Copia e completar as regras 
do portátil. 

 
• Optional activity: Conversar sobre 

formas de ser educado. 
 

 
 
 

[5] 

 
 
 Repasar os tempos 

futuros. 
 
 Frases completas e 

usando weather tempos 
futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practicar o uso de tempos 

•  
• GRAMMAR – FUTURE TENSES 
 Practicar a gramática co iPack. 

•  
 Ler as frases, sinalar o tempo verbal 

de cada unha das frases e relacionalas 
coas frases do recadro. 

 
 Recyle: Revisar o uso de pensar e crer 

Quizais verbos e adverbios e quizais 
para expresar previsións futuras. 

•  
 Ler e completar as frases coa opción 

correcta. Comparar as respostas cun 
compañeiro. 

 
 Ler e completar o parte meteorolóxico 

no caderno cos tempos verbais futuros. 
 
 Gramática práctica mediante o iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Observar e comentar os mapas. Por 

parellas, escoller un dos mapas. De 
forma individual, realizar un parte 
meteorolóxico. Presentar o parte ao 
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futuros. 
 
 Usar un mapa do tempo 

para realizar un parte 
meteorolóxico. 

compañeiro para que lle dea o visto e 
prace. 

 
• Optional activity: Realizar un parte 

meteorolóxico sobre a zona na que 
se atopan, seguindo o exemplo do 
exercicio 8. Presentar o parte ao 
compañeiro. 

 

 
 
 
 

[6] 

 
 
 
 Ler  e escoitar as 

reportaxes de partidos do 
deporte kabaddi. 

 
 Responde ás preguntas 

relativas aos informes. 
 
  Aprender frases feitas. 

 
 Aprender novo 

vocabulario con axuda 
do contexto. 

 
 Aprender expresións 

idiomáticas. 
 
 
 
 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
 Observar o mapa e conversar sobre as 

fotografías do libro e os deportes 
favoritos. 

 
• Culture note:  Kabaddi; Irish Road 

Bowling 
 
 Ler o exercicio. Decidir as seis 

palabras do recadro que seguramente 
estarán no texto. Compare súa resposta 
co compañeiro. Ler e escoitar as 
reportaxes para comprobar as 
respostas. 

 
 Volver ler as reportaxes, sinalar se as 

frases do exercicio son verdadeiras, 
falsas ou non aparecen no texto. 
Corrixir no caderno as falsas. 

 
 Contestar unha serie de preguntas 

sobre as reportaxes no iPack. 

 
 

CL 
AA 
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ex. 1 pg. 90 
CD 2 track 
19  
 
 
 
 
ex. 2 pg. 90 
 
 
 
iPack 
 
ex. 3 pg. 90 
 
 

 
 
 

2´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 

3´ 
 

3´ 
 
 
 



 

784 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Describir un evento 

deportivo memorable. 
 
 Escribir a crónica dun 

partido para un evento 
deportivo memorable. 

 
 Ler e entenda a caixa de Learn it!. 

Frases para exercicios traducida ao 
castelán. 

 
• Optional activity: Complete as 

frases que o profesor escribe no 
cadro-negro con preposicións. 

 
 Copiar e completar as frases coas 

palabras marcadas das reportaxes. 
 
 Practicar vocabulario extra con iPack. 

 
WORD BUILDER- IDIOMATIC 
EXPRESSIONS 
 Buscar as expresións idiomáticas nas 

reportaxes e completar as frases do 
exercicio. Conversar sobre o seu 
significado. 

 
 Ler e completar o texto coas 

expresións do exercicio 5. 
 

• Optional activity: Escribir en 
parellas un novo diálogo sobre un 
partido favorable. 

 Expresións idiomáticas prácticas en 
iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Ler o exercicio e, de forma individual, 

preparar as descricións. En pequenos 
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GW 

 
 
 

IW 
 
 

IW 

 
 
 
ex. 4 pg. 91 
 
 
iPack 
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ex. 6 pg. 91 
iPack 
 
 
ex. 7 pg. 91 
 
 
 
 
ex. 8 pg. 91 
 
 
iPack 

 
 

3´ 
 
 

2´ 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
 
 

5´ 
 
  
 

5´ 
 
 

5´ 



 

785 

grupos, presentar a reportaxe e 
escoller a favorita do grupo. 

 
 Escribir as reportaxes no caderno, 

repasando as faltas ortográficas. 
 
 Observar o vídeo: Cricket e follas de 

cálculo completas con iPack. 
 

 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
 Ler e escoitar algúns 

anuncios de eventos. 
 
 Corrixir erros dos 

anuncios. 
 
 Repasar e aprender máis 

sobre comparativos e 
superlativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Falar sobre diferentes 

lugares para visitar. 
 
 Aprender sobre 

PRACTICAL ENGLISH 
 
READING, LISTENING AND 
VOCABULARY 
 Conversar sobre lugares aos que ir con 

amigos. 
 
 Ler os anuncios rapidamente e escoller 

o máis interesante. 
 
 Escoitar e corrixir a información dada 

nos anuncios. Consulte as respostas 
cun compañeiro. 

 
 Ler e comprender o punto de caixa 

Idioma. Escoita anuncios e completar 
as frases coa caixa de verbos en 
notebook. 

 
 Practicar comparativos e superlativos 

no iPack. 
 
SPEAKING AND LISTENING 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

 
CL 
AA 
AIP 
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entoación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Representar unha 

conversa na que se fale 
sobre as actividades de 
ocio na cidade natal. 

 
 Practicar a linguaxe para 

comparar e contrastar. 
 
 Practicar soar entusiasta. 

 

funcional. Por parellas, escoller unha 
das situacións, preparar e contrastar 
conversas. 

 
 Ler e comprender o recadro Say it!  

Escoitar o audio e sinalar dentro da 
frase cando se fai máis forte a voz do 
falante. 

 
 Ditado. Ao acabar, sinalar na frase 

cando se fai máis forte a voz do 
falante. 

 
 Ler e entenda caixa Falando estratexia. 

Escoita o audio e responder ás 
preguntas. 

 
• Optional activity: Volver escoitar 

o audio e sinalar cando o ton de 
voz do falante é de estar contento, 
ou cando a información é 
relevante, ou cando soa entusiasta. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Prepararse para comparar e contrastar 

co iPack. 
 
 Ler o exercicio e, en parellas, 

representar unha conversa na que se 
compare e se contraste información 
sobre actividades de ocio. 

 
 Observar o vídeo: Exam succes!  Unit 
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IW 
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7 (Describing photos). Contestar 
preguntas.  

 
 Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 
 

[8] 

 
 
 
 Ler un modelo de correo 

electrónico formal. 
 
 Aprender expresións 

futuras. 
 
 Aprender palabras de 

secuencia (conectores). 
 
 Escribir un correo 

electrónico formal. 

WRITING A FORMAL EMAIL 
 
MODEL TEXT 
 Conversar sobre o estudio de linguas 

estranxeiras. 
 

• Culture note 
 
 Ler o exercicio e discutir as cuestións. 

 
 Ler o correo electrónico e conversar 

sobre as cuestións do exercicio 1.  
 
 Volver ler o correo e relacionar as 

metades de frases do exercicio para 
formar oracións con sentido. 

 
• Optional activity: Ler as 

definicións que o profesor escribe 
no encerado e buscar no correo 
electrónico de que palabra se 
trata. 

 
 Ler e entenda a caixa Language point. 

Copiar e completar coa opción 
correcta a regra. 
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 Volver escribir as frases do exercicio 
coas expresións do exercicio 4. 

 
• Optional activity: Ler as 

definicións que o profesor escribe 
no encerado e buscar no correo 
electrónico de que palabra se 
trata. 

 
 Practicar expresións de futuro en 

iPack. 
 
FOCUS ON WRITING- SEQUENCING 
WORDS 
 Copiar e completar o recadro coas 

palabras marcadas do correo 
electrónico. 

 
 Completar as frases do exercicio coas 

palabras marcadas do correo 
electrónico. Compare súa resposta co 
compañeiro. 

 
WRITING TASK 
 Unha actividade de preparación para 

escribir no iPack. 
 
 Escribir un correo electrónico formal 

dirixido a un xornal, relacionado cun 
dos titulares do exercicio. Discutir os 
correos electrónicos. 
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 Revise o que aprenderon 

 
 Realizar os exercicios do Review and 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
pg. 144-145 
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na unidade. exam practice. AA 
 

  

[10] 

 
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 

 
 Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 7 Tests 
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 Unit 8 – The senses 
 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destreza

s 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 
 Saber expresións 

idiomáticas con ter e 
recibir. 

 
 Ler entradas para 

diferentes eventos. 
 
 Describir unha 

exhibición ou evento no 
que se estivera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WARM-UP 
 Enviar expresións idiomáticas con ter 

e gozar da iPack. 
 
 Ler as entradas e substituír as 

expresións entre parénteses polos 
modismos do recadro. 

 
 En pequenos grupos, ler e conversar 

sobre a cuestión. 
 
 Escribir unha pequena descrición dun 

evento ao que se acudira recentemente. 
En pequenos grupos, compartir as 
descricións. 

 
•    Optional activity: En pequenos 

grupos, escoller un sentido e 
planear un evento ou exposición. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Observar o vídeo: Your views: Unit 8. 

Contestar ás preguntas 
 
A QUESTION OF TASTE 
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 Ler e escoitar dúas 
críticas de restaurantes.  

 
 Responder cuestións 

sobre as críticas. 
 
 Aprender novo 

vocabulario con axuda do 
contexto. 

 

 
READING AND VOCABULARY 
 Introduza vocabulario e suxeito a 

iPack. 
 
 Conversar sobre os restaurantes e os 

sentidos. 
 
 Ler o exercicio. Ler e escoitar as 

críticas e responder as cuestións. 
 
 Ler de novo os críticos e responder as 

preguntas do portátil. 
 
 Volver escribir as frases do exercicio 

coas palabras marcadas dos textos. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
• Culture note. 

 
• Optional activity: Escribir un 

correo electrónico a un amigo no 
que se describa a experiencia de 
comer nun dos restaurantes do 
libro. 

S 
 

R & L 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

W 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 

iPack 
 
ex. 1 pg. 98 
CD 3 track 
1 
 
ex. 2 pg. 98 
 
 
ex. 3 pg. 98 
 
 
iPack 

3´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

[2] 

 
 
 
 Aprender as oracións 

relativas definidas e 
indefinidas. 

 

 
GRAMMAR- DEFINING AND NON-
DEFINING RELATIVE CLAUSES 
 Presentar a gramática usando iPack. 

 
 Ler as frases do exemplo. Copia e 

completar as regras do portátil. 
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 Repasar os pronomes 
relativos. 

 
 Escribir frases e 

completar un informe 
coas oracións relativas 
definidas e indefinidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practicar o uso das 

oracións relativas 
definidas e indefinidas. 

 
 Escribir a crítica dun 

restaurante. 

 
 Ler as frases do texto marcadas en azul 

e sinalar se son oracións relativas 
definidas ou indefinidas. 

 
 Recycle: Revisar o uso de pronomes 

relativos. 
 
 Completar no caderno as frases co 

correcto pronome ou adverbio relativo. 
 
 Volver escribir o par de frases como se 

fora unha soa. 
 
 Volver escribir o informe no caderno 

cos adverbios e pronomes relativos. 
 
 Practica gramática en iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Realizar unha chuvia de ideas. Escribir 

unha crítica dun restaurante coñecido. 
 
 En pequenos grupos, comparar as 

críticas realizadas no exercicio 
anterior. 
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[3] 

 
 
 
 Aprender nomes 

abstractos. 
 

ANIMAL COMMUNICATION 
 
READING, VOCABULARY AND 
LISTENING 
 Fala de animais. Por parellas, escribir 

unha lista das diferentes formas de 
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 Escoitar un podcast sobre 
a comunicación entre os 
animais. 

 
 Responder cuestións do 

podcast. 
 
 Aprender linguaxe 

funcional para mostrar 
acordo ou desacordo. 

 
 Aprender nomes 

colectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicación entre animais nun 
tempo limitado. 

 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Ler o podcast e responder á pregunta 

do exercicio. 
 
 Copia e completar o cadro coas 

palabras marcadas no texto. 
 

• Optional activity: Conversar en 
parellas sobre as cuestións que o 
profesor escribe no encerado. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
 Escoitar o audio e relacionar as 

fotografías cos xestos do recadro. 
 
 Escoitar o audio e completar a sección 

na que falta información. 
 
 Escoita a un breve informe sobre o 

iPack. 
 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Escoitar o audio e sinalar as 
frases que indican acordo nun sentido 
positivo e negativo. 

 
 Ler e entenda a caixa de Learn it!. 
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Traducir as frases en castelán. 
 

 
ex. 6 pg. 
100 

 
 
 

[4] 

 
 
 Repasar os 

determinantes. 
 
 Completar frases e un 

texto usando unha 
variedade de 
determinantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practicar o uso de 

determinantes. 
 
 Falar sobre un animal 

que guste. 

•  
• GRAMMAR – DETERMINERS 
 Practicar a gramática co iPack. 

•  
 Ler e copiar os exemplos no libro. Por 

parellas, conversar sobre se os 
determinantes son xerais ou 
específicos. 

 
 Correctamente escribir as frases no 

portátil. 
•  
 Decidir cales das frases do exercicio 8 

son xerais ou específicas. 
 
 Ler e completar as frases cos 

determinantes da caixa. 
 
 Copiar e completar o texto cos 

determinantes. 
 
 Gramática práctica mediante o iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Pensar no animal preferido e realizar 

notas. En pequenos grupos, compartir 
as anotacións. Tomar en conta os erros 
comúns que se producen no uso dos 
determinantes. 
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• Optional activity: Corrixa as 
frases que profesr escribe na 
lousa. 

 

 
 
 
 
 

[5] 

 
 
 
 Ler e escoitar algunhas 

fichas técnicas sobre o 
arte rupestre. 

 
 Responder cuestións 

relacionadas coas fichas 
técnicas. 

 
  Practicar recoñecer e 

pronunciar o son /w/. 
 
 Aprender frases feitas. 

 
 Entender o vocabulario 

novo coa axuda 
contextual. 

 
 Aprender verbos 

compostos con look. 
 
 
 
 
 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 
 Observar as fotografías do libro e 

conversar sobre as formas artísticas do 
pasado e as súas intencións. 

 
 Aprender vocabulario relacionado co 

tema que se vai tratar co iPack. 
 
 Escoitar e ler as fichas técnicas. 

Combinar as imaxes cos parágrafos. 
 
 Volver ler as fichas, completar o 

resumen coa información correcta no 
caderno. 

 
 Escoitar e reproducir as palabras do 

cadro Diga! 
 

• Optional activity: Por parellas, 
escribir nun tempo límite de dous 
minutos o máximo número posible 
de palabras que conteñan o son 
/w/. 

 
 Copiar e completar o recadro coas 

palabras marcadas das fichas e un 
sinónimo do exercicio. 

 
 

CL 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 

R 
 
 

R & L 
 
 
 

R & W 
 
 

L & S 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 
 

T-SS 
 
 
 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

 
 
 
pg. 102 
 
 
iPack 
 
 
ex. 1 pg. 
102 
CD 3 track 
3 
 
 
ex. 2 pg. 
102 
 
 
ex. 3 pg. 
102 
CD 3 track 
4 
 
 
 
 
ex. 4 pg. 
102 

 
 
 

2´ 
 
 

3´ 
 
 

3´ 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
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 Falar sobre arte rupestre 

coñecido. 
 
 Escribir unha ficha 

técnica do exemplo de 
arte rupestre que se 
coñece. 

 
 Practicar vocabulario extra en iPack. 

 
WORD BUILDER- PHRASAL VERBS WITH 
LOOK 
 Buscar nas fichas os verbos compostos 

do recadro. Enlazar os verbos 
compostos coa súa definición. 

 
 Ler e completar as frases cos verbos 

compostos do exercicio 5. 
 

• Optional activity: Completar frases 
vinculados que o profesor escribe 
no cadro co adverbio ou 
preposición correcta. 

 
 Practica phrasal verbs con ollo ao 

iPack. 
 
LANGUAGE IN ACTION 

• Research it!: Ler a caixa e atopar a 
información que solicitou. 

 
• Culture note. 

 
 En pequenos grupos, conversar sobre o 

arte rupestre coñecido por cada un e 
decidir cal é o máis impresionante. 

 
 Escribir a ficha técnica dunha das 

obras de arte rupestre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 
SC 
CA 

R 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 

W 
 

L & W 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 
 

GW 
 
 

IW 
 

IW 

 
 
iPack 
 
 
 
ex. 5 pg. 
102 
 
 
ex. 6 pg. 
103 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
 
 
 
 
 
ex. 7 pg. 
103 
 
 
 
 
ex. 8 pg. 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 

2´ 
 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
  
 
 

5´ 
 

5´ 
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 Assist o vídeo: Stonehenge e follas de 
cálculo completas con iPack. 

 

103 
 
iPack 

 
 

[6] 

 
 
 Escoitar e ler unha 

descrición do cadro 
favorito. 

 
 Ler sobre o Modernismo 

no arte. 
 
 Escoitar unha conversa 

entre dúas persoas que 
describen cadros. 

 
 Responder a preguntas 

sobre a conversa. 
 
 Saber vocabulario en 

relación ao modernismo 
na arte. 

 
 Conversar sobre as obras 

de arte que gustan ou 
non. 

FOCUS ON... ART 
 
MODERNISM 
 
 Realizar os exercicios da extensión 

CLIL pg. 130 

 
 

INF 
CL 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
PW 

 

 
 
CLIL pg. 
130 

 
 

50´ 

 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
 Ler e escoitar algunhas 

instrucións para montar 
un caixón flamenco. 

 

PRACTICAL ENGLISH 
 
LISTENING AND VOCABULARY 
 Conversar sobre situacións nas que se 

tivera que montar algún obxecto e 
sobre o caixón flamenco. 

 

 
CL 
CM 
AA 
AIP 

 
 

 
 
 

S 
 
 

R & W 

 
 
 

T-SS 
 
 

IW 

 
 
 
pg. 104 
 
 
ex. 1 pg. 

 
 
 

3´ 
 
 

3´ 
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 Aprender vocabulario 
sobre as partes que o 
compoñen. 

 
 Corrixir erros nas frases 

das instrucións. 
 
 
 
 
 
 
 
 Aprender linguaxe 

funcional para dar 
instrucións. 

 
 Describir un dos pasos da 

montaxe do caixón. 
 
 Escribir frases que 

describan a montaxe. 
 
 Saber pronomes 

indefinidos. 
 
 Aprender a facerse 

entender ao dar 
instrucións. 

 
 
 
 

 Observar as instrucións e buscar no 
dicionario as palabras que non se 
comprendan. Sinalar os obxectos que 
se poden ver en cada unha das viñetas. 

 
 Escoitar e ordenar as instrucións. 

Consulte as respostas cun compañeiro. 
 

• Culture note 
 
 Audio frases escoitar de novo e 

correcto do caderno. 
 
SPEAKING AND WRITING 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. De forma individual, 
preparar a descrición dun dos pasos. 
En grupo, presentar a descrición para 
que os compañeiros sinalen o paso do 
que se trata. 

 
  Escribir unha pequena frase para cada 

un dos pasos. 
 
 Ler e entenda a caixa Language point.  

Responder a cuestión do exercicio. 
 
 Ler e completar as frases de exercicio. 

Escoitar o audio e comprobar os 
resultados. 

 
 Practicar os pronomes indefinidos no 

iPack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
SC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L  
 
 
 
 

L & W 
 
 

R, W & 
S 
 
 
 
 

W 
R & W 

 
 

AS 
 
 
 

R & W 
 

R & L 
 
 
 

R  

 
 
 
 

IW 
PW 

 
 
 

IW 
 
 

IW 
GW 

 
 
 

IW 
IW 

 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

T-SS 
IW 

 
 

IW 
 

104 
 
 
 
 
ex. 2 pg. 
104 
CD 3 track 
5 
 
 
 
ex. 3 pg. 
104 
CD 3 track 
6 
 
ex. 4 pg. 
105 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 
105 
ex. 6 pg. 
105 
 
 
ex. 7 pg. 
105 
CD 3 track 
7 

 
 
 
 

3´ 
 
 
 
 

2´ 
 
 

3´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 

3´ 
 
 
 

2´ 
 

2´ 
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 Practicar expresións para 

dar instrucións. 
 
 Dar instrucións para a 

realización dunha 
actividade. 

 

 
 Ler e entenda caixa Falando estratexia. 

Escoitar o audio e anotar dúas 
expresións máis que o falante utilice. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Completar un exercicio no iPack, con 

instrucións de cociña. 
 
 Ler o exercicio, escribir e debuxar 

instrucións para realizar a actividade 
elixida. Por grupos, ler as instrucións 
dos compañeiros. 

 
 Observar o vídeo: Make it big!  Unit 8 

(A fitness fan). Contestar preguntas.  
 
 Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

CL 
AIP 

 
W & S 

 
 
 

L & W 
 
 
 

R & S 

IW 
GW 

 
 

IW 
 
 
 

PW 

 
 
iPack 
 
ex. 8 pg. 
105 
 
 
 
iPack 
 
ex. 9 pg. 
105 
 
 
 
ex. 10 pg. 
105 
iPack 
 
 
iPack 
 

2´ 
 

9´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 

 
 

[8] 

 
 
 
 Ler un cuestionario. 

 
 Máis información sobre o 

tema ... que ... que e tal. 
 
 Aprender a dar razóns 

nun escrito. 

WRITING: COMPLETING A 
QUESTIONNAIRE 
 
MODEL TEXT 
 Conversar sobre os cuestionarios e o 

seu uso. 
 
 Ler o exercicio e falar en pequenos 

grupos sobre as cuestións. 
 

 
 

CL 
AIP 
CD 
CA 

 
 
 

S 
 

R & S 
 
 

R & W 
 

 
 
 

T-SS 
 

GW 
 
 

IW 
T-SS 

 
 
 
pg. 106 
 
ex. 1 pg. 
106 
 
 
ex. 2 pg. 

 
 
 

3´ 
 

2´ 
 
 

5´ 
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 Completar un 

cuestionario con 
comentarios sobre un 
evento. 

 Ler o cuestionario e respondelo. 
Conversar cos compañeiros sobre as 
respostas.  

 
 Ler de novo o cuestionario e decidir se 

as sentenzas son verdadeiras ou falsas. 
Corrixir esta última no portátil. 
Compare súa resposta co compañeiro. 

 
 Ler e comprender o punto de caixa 

Idioma. Copia e completar as regras do 
portátil. 

 
 Reescreva as frases en exercicio, 

utilizando así ... que ... que e tal. 
 

• Optional activity: Volver escribir o 
final do cuestionario usando  so... 
that e such... that. 

 
 Así, a práctica e tal ... que ... que no 

iPack. 
 
FOCUS ON WRITING- GIVING REASONS 
 Buscar as frases en azul do 

cuestionario. Copia e completar as 
regras en materia de caderno coa 
elección ben. 

 
 Reescreva as frases no portátil. 

Comparar as respostas cun 
compañeiro. 

 

 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 

R & W 

 
 

IW 
GW 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
PW 

 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
GW 

106 
 
 
 
ex. 3 pg. 
106 
 
 
 
ex. 4 pg. 
106 
 
 
ex. 5 pg. 
106 
 
 
 
 
iPack 
 
 
ex. 6 pg. 
107 
 
 
 
ex. 7 pg. 
107 
 
 
 
 

 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 

3´ 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 

3´ 
 

9´ 
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• Optional activity: Buscar tres 
relative clauses na sección 3 do 
cuestionario. 

 
WRITING TASK 
 Unha actividade de preparación para 

escribir no iPack. 
 
 Ler o exercicio e completar o 

cuestionario cos comentarios. 
 

• Optional activity: En parellas, 
realizar un cuestionario para as 
persoas que comeran nun dos 
restaurantes da páxina 98. 

 
 
 
 

 
 
iPack 
 
ex. 8 pg. 
107 
 
 

 
[9] 

 
 Revise o que aprenderon 

na unidade. 

 
 Realizar os exercicios do Review and 

exam practice. 

 
CL 
AA 

 

 
AS 

 
IW 

 

 
pg. 146-147 

 
50´ 

 

[10] 

 
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 

 
 Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 8 Tests 

 
50’ 
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 Unit 9 – The next steps 
 
 

Sesió
n Obxectivos Actividades CCC Destreza

s 

Interacci
ón/Agru
pamento 

Materiais Tempo 
aprox. 

 
 

[1] 

 
 
 Aprender verbos e 

preposicións 
relacionados coa 
educación. 

 
 Ler e completar un 

cuestionario sobre un 
mesmo e o futuro. 

 
 Describir plans futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WARM-UP 
 Vocabulario presente mediante o 

iPack. 
 
 Ler o exercicio e buscar os 

significados das palabras en letra 
grosa. Cubrir o cuestionario. 

 
 Ler a parte de resultados. 

 
 En pequenos grupos, comparar os 

resultados do cuestionario. Preparar 
algunhas ideas sobre os plans futuros e 
compartilas cos compañeiros. 

 
• Optional activity: En pequenos 

grupos, recoñecer o verbo que di o 
profesor e ser os máis rápidos en 
facer unha frase con el. 

 
 Practicar os verbos e as preposicións 

co iPack. 
 
 Observar o vídeo: Your views: Unit 9 

Contestar as preguntas 
 

 
 

CL 
SC 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S 
 

R & S 
 
 

R & S 
 
 
 

R & S 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 

L & S 
 
 
 
 

S 
 

 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

GW 
IW 

 
 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 
 
 

T-SS 
 

 
 
iPack 
 
ex.1 pg. 109 
 
 
ex. 2 pg. 
109 
 
 
 
ex. 3 pg. 
109 
 
 
 
 
 
 
iPack 
 
ex. 4 pg. 
109 
iPack 
 
 

 
 

2´ 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 
 
 

2´ 
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 Ler un foro de Internet. 

 
 Responder cuestións 

sobre o texto. 
 
 Entender o vocabulario 

novo coa axuda 
contextual. 

 
 Recoñecer e reproducir o 

son /ð/. 
 

STUDYING FOR SUCCESS 
 
READING AND VOCABULARY 
 Falar sobre as probas. 

 
  Ler o exercicio e discutir as cuestións. 

 
 Lendo e escoitando foro. Sinalar as 

accións do recadro que non foron 
mencionadas. 

 
 Ler de novo o foro e responder as 

preguntas do portátil. 
 
 Ler outros dous postos no iPack. 

 
• Culture note. 

 
• Optional activity: Escribir os cinco 

mellores consellos persoais para 
preparar un exame. 

 

CL 
AA 

 
R & W 

 
R & L 

 
 

R & W 
 

R 
 
 
 
 

 
IW 

 
IW 

 
 

IW 
 

IW 

 
pg. 110 
 
 
ex. 1 pg. 
110 
 
ex.2 pg. 110 
CD 3 track 
9 
 
ex. 3 pg. 
110 
 
iPack 

 
3´ 
 

5´ 
 
 

7´ 
 

3´ 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Copiar e completar no caderno as 

frases do exercicio coas palabras 
marcadas do texto. 

 
 Practicar vocabulario extra con iPack. 

 
 Ler e comprender o recadro Say it! 

Escoita e reproducir sons de audio.  
 
GRAMMAR- REVISIÓN 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R & W 

 
 

R 
 

L & S 
 
 
 

R & W 

 
IW 

 
 

IW 
 

T-SS 
IW 

 
 

IW 

 
ex. 4 pg. 
111 
 
 
iPack 
 
ex. 5 pg. 
111 
CD 3 track 
10 

 
5´ 
 
 

3´ 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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 Repasar os tempos 
gramaticais. 

 
 Completar frases cos 

tempos gramaticais 
correctos. 

 
 Completar un texto coas 

expresións temporais 
correctas. 

 
 
 
 
 
 Practicar usar unha gama 

de diferentes formas 
verbais. 

 
 Escribir unha mensaxe 

para un foro. 

 Por parellas, buscar exemplos dos 
diferentes tempos. Escribir en que 
momento e para que se utiliza cada 
tempo verbal. 

 
 Complete as sentenzas no caderno coa 

forma correcta do verbo. Compare súa 
resposta co compañeiro. 

 
 Ler, copiar e completar a mensaxe do 

exercicio cos verbos e expresións do 
recadro. 

 
 Comprobe a gramática en iPack. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Escribir unha mensaxe para un foro no 

que se dan consellos para cando se está 
a repasar un exame. Usar polo menos 
catro tempos verbais diferentes do 
exercicio 6. 

 
 En pequenos grupos, comentar as 

mensaxes do exercicio 9 e votar as 
ideas que máis gusten. 

 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
CD 

 

 
 
 

R 
 
 

R & W 
 
 

W 
 
 

W 
 
 
 
 

S 

PW 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 

GW 
 

 
 
ex. 6 pg. 
111 
 
 
 
ex. 7 pg. 
111 
 
 
ex. 8 pg. 
111 
 
 
iPack 
 
 
ex. 9 pg. 
111 
 
 
 
 
ex. 10 pg. 
111 

 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

2´ 
 
 

10´ 
 
 
 
 

10´ 
 
 

 
 

[3] 

 
 
 
 Aprender adxectivos 

sobre carreiras. 
 
 Escoita a un programa de 

THE WORLD OF WORK 
 
VOCABULARY AND LISTENING 
 Discutindo traballos. En pares dentro 

dun límite de tempo para escribir o 
maior número de nomes de traballo. 

 

 
 

INF 
AIP 
SC 
CA 

 

 
 
 

S 
 
 

R & L 

 
 
 

T-SS 
PW 

 
IW 

 
 
 
pg. 112 
 
 
iPack 

 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
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radio sobre emprego. 
 
 Responder cuestións do 

programa de radio. 
 
 Entender algunhas 

exclamacións. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vocabulario presente mediante o 
iPack. 

 
 Ler e completar os comentarios do 

libro cos adxectivos dos recadros. 
Informe comentarios con fotografías. 

 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
• Optional activity: Responder as 

cuestións que o profesor escribe no 
encerado de modo individual e 
conversar sobre as respostas. 

 
 Presentar novo vocabulario 

relacionado co programa de radio no 
iPack. 

 
 Escoitar un programa de radio. Enlazar 

os traballos que aparecen no recadro 
coas fotografías. 

 
• Culture note. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R & W 
 
 

R 
 
 
 
 
 

L & R 
 
 

L  
 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
 

 
 
ex. 1 pg. 
112 
 
 
iPack 
 
 
 
 
 
iPack 
 
 
 
ex. 2 pg. 
112 
CD 2 track 
12 
 

 
 

15´ 
 
 

5´ 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 

10´ 
 

[4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ler o exercicio. Reproducir o audio de 

novo e frases correctas no portátil. 
 
 Ler e entenda a caixa linguaxe 

funcional. Sinalar as frases do 
programa de radio que chamen a 
atención e as que expresen sorpresa. 

 
• Optional activity: Por parellas, 

 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 

 
L & W 

 
 

R 
 
 
 
 
 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 
 

 
ex. 3 pg. 
113 
 
 
ex. 4 pg. 
113 
 
 
 

 
5´ 
 
 

5´ 
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 Repasar unha variedade 

de contidos gramaticais. 
 
 Completar frases e un 

texto usando unha 
variedade de estruturas 
gramaticais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Practicar o uso dunha 

variedade de contidos 
gramaticais. 

 
 Escribir e falar sobre o 

traballo soñado. 

preparar un pequeno diálogo 
usando as exclamacións do 
recadro Functional language. 

 
• GRAMMAR – REVISIÓN 2 
 Escribir frases en notebook que 

apuntan a elección ben. Comparar os 
resultados co compañeiro. 

•  
 Relacionar os nomes dos contidos 

gramaticais coas frases que 
correspondan do exercicio 5.  

 
 Ler, copiar e completar o texto coas 

palabras do recadro correctas. 
 
 Revisar a gramática con axuda do 

iPack. 
 
LANGUAGE IN ACTION 
 Ler o exercicio e escribir un pequeno 

parágrafo sobre o traballo soñado, 
usando os adxectivos da páxina 112 e 
algunhas estruturas gramaticais do 
exercicio 6. 

 
 En pequenos grupos, conversar sobre o 

traballo soñado. Realizar preguntas e 
dar opinións. 

 

 
 
 
 
 

CL 
SC 

 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 

S 
 
 
 

 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 

GW 

 
 
 
 
 
ex. 5 pg. 
113 
 
 
ex. 6 pg. 
113 
 
 
ex. 7 pg. 
113 
 
 
iPack 
 
 
ex.8 pg. 113 
 
 
 
ex. 9 pg. 
113 
 
 

 
 
 

5´ 
 
 

10´ 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
 
 

10´ 
 
 
 

5´ 

 
 
 

 
 
 

AROUND THE WORLD 
 
READING AND VOCABULARY 

 
 

CL 
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[5]  Ler unha páxina de 
preguntas frecuentes 
sobre o espazo buscadas 
na India. 

 
 Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
 Entender o vocabulario 

novo dentro do seu 
contexto. 

 
 Saber cognatos e falsos 

amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escoitar a un estudante 

describir algunhas 
fotografías. 

 
 Combina as fotos con 

descricións. 

 Fala de espazo. 
 

• Culture note 
 
 Ler e escoitar a páxina de preguntas 

frecuentes e responder a cuestión do 
exercicio. 

 
 Volver ler a páxina de preguntas 

frecuentes e responder as preguntas. 
 
 Responder unhas preguntas sobre a 

páxina de preguntas frecuentes no 
iPack. 

 
 Copia e completar as frases no caderno 

coas palabras marcadas no texto. 
 
 Practicar o vocabulario no iPack. 

 
• Research it!: Ler a caixa e atopar a 

información que solicitou. 
 
WORD BUILDER- COGNATES OR FALSE 
FRIENDS 
 Buscar as palabras marcadas do 

exercicio no texto e comprobar o seu 
significado. Sinalar se son correctas ou 
incorrectas as frases coas palabras 
marcadas.  

 
 Por parellas, escribir frases para as 

palabras marcadas do exercicio 4 que 

CM 
AA 
CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CM 

S 
 
 
 

R & L 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

R & S 
 
 
 

R & W 
 
 
 

L 
 
 

T-SS 
 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

IW 
 
 
 

PW 
 
 
 

IW 
 
 

pg. 114 
 
 
 
ex. 1 pg. 
114 
CD 3 track 
12 
 
ex. 2 pg. 
114 
 
 
iPack 
 
 
ex. 3 pg. 
114 
 
 
iPack 
 
 
 
 
 
 
ex. 4 pg. 
115 
 
 
 
ex. 5 pg. 

2´ 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
 
 
 

5´ 
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 Describir fotografías. 

 
 Practicar o uso de 

vocabulario relacionado 
co espazo. 

sexan incorrectas. 
 
LISTENING 
 Ler o exercicio. Escoita o audio e 

responder á pregunta. 
 

• Optional activity: Completar as 
frases que o profesor escribe no 
taboleiro. 

 
LANGUAGE IN ACTION 
 Por parellas, describir as fotografías do 

exercicio 6 que non foron 
mencionadas no audio. 

 
 Observar o vídeo: Visitar Marte e 

follas de cálculo completas con iPack. 
 
 

 
 
 
 
 

CL 
SC 
CA 

 
 
 
 

S 
 
 

L & S 

 
 
 
 

PW 
 
 

IW 

115 
 
 
 
ex. 6 pg. 
115 
CD 3 track 
13 
 
 
 
 
 
ex. 7 pg. 
115 
 
 
ex. 8 pg. 
115 
iPack 
 
 
 

 
 
 
 

7´ 
 
 

5´ 
 

 
 

[6] 

 
 
 Escoitar e ler un texto 

sobre satélites. 
 
 Responder cuestións en 

relación co texto. 
 
 Conversar sobre 

aparellos que dependan 

FOCUS ON... TECHNOLOGY 
 
SATELLITE COMMUNICATION 
 
 Realizar os exercicios da extensión 

CLIL pg. 131 

 
 

INF 
CL 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
PW 

 

 
 
CLIL pg. 
131 

 
 

50´ 
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dos satélites. 

 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
 Ler unha páxina web 

sobre coller un ano 
sabático. 

 
 Escoitar tres conversas 

telefónicas sobre anos 
sabáticos. 

 
 Aprender linguaxe 

funcional para dar 
noticias e avisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Conversar sobre os 

obxectos importantes que 
levar nun ano sabático. 

 
 Practicar dar 

advertencias e avisos. 
 
 Entender o vocabulario 

PRACTICAL ENGLISH 
 
READING, LISTENING AND 
VOCABULARY 
 Conversar sobre plans de futuro 

despois do colexio. 
 

• Culture note. 
 
 Ler o sitio e responder ás preguntas do 

exercicio. Comparar as respostas cun 
compañeiro. 

 
 Escoitar tres conversas telefónicas e 

responder a cuestión do exercicio. 
 
 Volver escoitar a conversa, completar 

as anotacións sobre o que din as 
personaxes. 

 
• Optional activity: En pequenos 

grupos, planear todos os detalles 
dun ano sabático. 

 
SPEAKING 
 Facer unha clasificación dos obxectos 

que aparecen no exercicio, de maior a 
menor importancia. En pequenos 
grupos, comparar as ideas. 

 

 
 

CL 
AA 
AIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 
AA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 

R & W 
 
 

L & W 
 
 

L & W 
 
 
 
 
 
 

R & W 
 
 
 
 

R & S 
 
 
 

 
 
 

T-SS 
 
 
 
 

IW 
PW 

 
IW 

 
 

IW 
 
 
 
 
 
 

IW 
GW 

 
 
 

IW 
GW 

 
 

 
 
 
pg. 116 
 
 
 
ex. 1 pg. 
116 
 
 
ex. 2 pg. 
116 
CD 3 track 
14 
 
ex. 3 pg. 
116 
CD 3 track 
14 
 
 
 
 
 
ex. 4 pg. 
116 
 
 
 

 
 
 

2´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

3´ 
 
 

3´ 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 
 

3´ 
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novo coa axuda 
contextual. 

 
 Aprender o uso dos 

sinónimos e antónimos 
para facer máis 
interesante a linguaxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Practicar o uso de 

expresións funcionais 
para dar advertencias e 
avisos. 

 
 Dar advertencias e avisos 

a persoas nunha 
variedade de situacións. 

 

 Ler e entenda a caixa linguaxe 
funcional. Pensar nos riscos que 
suporía non levar algún dos obxectos 
do exercicio 4 ao ano sabático. En 
pequenos grupos, comparar as ideas. 

 
 Relacionar as palabras marcadas do 

texto coa súa definición. 
 
 Ler o exercicio. Escoita o audio e 

responder ás preguntas. 
 
 Ler e entenda a caixa de Learn it!. 

Sinalar o sentido de cada frase do 
exercicio.  

 
 Ler e entenda caixa Falando estratexia. 

En pequenos grupos, conversar sobre 
as noticias, avisos e consellos do 
exercicio 3. 

 
 
LANGUAGE IN ACTION 
 Prepararse para dar advertencias sobre 

viaxes co iPack. 
 
 Preparar ideas persoais respecto ás 

situacións presentadas no exercicio. 
Por grupos, practicar dar advertencias 
usando sinónimos e antónimos para 
variar a linguaxe. 

 
 Observar o vídeo: Exam success!  Unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
AIP 

R & W 
 
 

L & W 
 

R 
 
 

R & S 
 

R 
 

S 
 
 
 
 

L & S 
 
 

R & S 

IW 
 
 

IW 
 

IW 
 
 

T-SS 
GW 

 
IW 

 
IW 
GW 

 
 
 

IW 
 
 

PW 

 
ex. 5 pg. 
117 
 
 
 
ex. 6 pg. 
117 
 
 
ex. 7 pg. 
117 
 
ex. 8 pg. 
117 
 
 
ex. 9 pg. 
117 
 
iPack 
 
ex. 10 pg. 
117 
 
 
 
 
ex. 11 pg. 
117 
iPack 
 
iPack 

2´ 
 
 

3´ 
 

3´ 
 
 

5´ 
 

2´ 
 

5´ 
 
 
 
 

5´ 
 
 

5´ 
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9 (Conversations). Contestar 
preguntas.  

 
 Por parellas, practicar o diálogo co 

iPack. 
 

 
 

[8] 

 
 
 
 Ler un currículo 

completo. 
 
 Aprender os nomes 

plurais. 
 
 Aprender sobre editar un 

escrito. 
 
 Escribir un currículo para 

un anuncio de traballo. 

WRITING A CV 
 
MODEL TEXT 
 Discutir currículos. 

 
• Culture note. 

 
 Ler o anuncio de traballo. Escoller do 

recadro a información que se incluiría 
no currículo para ese posto de traballo. 

 
 Ler o currículo e responder á pregunta 

do exercicio. 
 
 Ler de novo o currículo e responder a 

preguntas. Compare respostas con 
compañeiros. 

 
• Optional activity: Responder as 

cuestións que propón o profesor de 
forma oral. 

 
 Ler e entenda caixa Idioma do punto, 

copia e enche a caixa no caderno cos 
nomes en azul o currículo. 

 
 Practicar substantivos plurais en iPack. 

 
 

CL 
AIP 
SC 
AA 
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R & W 
 

R & W 
 
 
 
 
 
 

R & W 
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GW 

 
 
 
 
 

IW 
 
 
 

IW 
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pg. 118 
 
 
 
 
ex. 1 pg. 
118 
 
ex. 2 pg. 
118 
 
ex. 3 pg. 
118 
 
 
 
 
 
 
ex. 4 pg. 
119 
 
 
 

 
 
 

2´ 
 
 
 
 

5´ 
 

5´ 
 

5´ 
 
 
 
 
 
 

5´ 
 
 
 

3´ 
 
 

5´ 
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FOCUS ON WRITING- EDITING 
 Corrixir erros de ortografía e 

puntuación das sentenzas no portátil. 
 
 Responder a cuestión do exercicio de 

forma individual e comparar as 
respostas cos compañeiros. 

 
 Ler as frases e sinalar as partes que 

editar. Comparar as respostas cun 
compañeiro. 

 
• WRITING TASK 
 Realizar un exercicio de preparación 

no iPack. 
 
 Ler o anuncio de teléfono. Escribir un 

currículo para o anuncio seguindo as 
instrucións. 

 
• Optional activity: Conversar sobre 

as posibles preguntas que se farían 
nunha entrevista de traballo e 
representar por parellas as 
situacións. 
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R & W 
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iPack 
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iPack 
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[9] 

 
 Planear un anuario da 

clase. 
 
 Escribir perfís persoais e 

artigos para o anuario. 
 
 Editar os perfís e artigos 

e publicar o anuario. 
 
 Avaliar os anuarios. 

GROUP WRITING PROJECT: A  YEAR 
TO REMEMBER 
 
 Realizar as tarefas para elaborar un 

anuario en grupos. 

 
CL 
AIP 
AA 
SC 
CD 

 

 
 

AS 

 
 

T-SS 
IW 
GW 

 
 
pg. 120-121 

 
 

50´ 

 
[10] 

 
 Revise o que aprenderon 

na unidade. 

 
 Realizar os exercicios do Review and 

exam practice. 

 
CL 
AA 

 

 
AS 

 
IW 

 

 
pg. 148-149 

 
50´ 

 

[11] 

 
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos na unidade. 

 
 Realización opcional dun dos tests da 

unidade. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 
CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
Unit 9 Tests 

 
50’ 

[12] 

  
 Valorar os coñecementos 

adquiridos ao longo  do 
trimestre. 

  
 Opcional concreción dun das probas 

das cuartos de final. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

 

CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
End-of-term 
3 Tests 

 
50’ 

[13] 

  
 Avaliar os coñecementos 

adquiridos ao longo do 
curso. 

  
 Opcional concreción dun das probas 

de final do curso. 

 
CL 

 
AS 

 
IW 

CD / OiP 
TR Multi-
ROM 
End-of-year 
Tests 

 
50’ 
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 Rúbrica de avaliación por competencias 
 

 Starter Unit 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            
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CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              

CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            

COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 
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AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 
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CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Unit 1 – Making a difference 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              
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CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            
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COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            
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SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Unit 2 – Making Money 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 

I N S U B E N T S B 

O
bs

er
va

ci
ón

 

Pr
ob

a 
es

cr
ita

 

Pr
ob

a 
or

al
 

Ca
de

rn
o 

de
 c

la
se

 

Po
rtf

ol
io

 

(O
ut

ro
s)

 

N
on

 c
on

se
gu

id
o 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l b
ai

xo
 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l m
ed

io
 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l a
lto

 

C
on

se
gu

id
o 

to
ta

lm
en

te
 

COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Unit 3 – Power to the people 
 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              

CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            

COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 

I N S U B E N T S B 

O
bs

er
va

ci
ón

 

Pr
ob

a 
es

cr
ita

 

Pr
ob

a 
or

al
 

Ca
de

rn
o 

de
 c

la
se

 

Po
rtf

ol
io

 

(O
ut

ro
s)

 

N
on

 c
on

se
gu

id
o 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l b
ai

xo
 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l m
ed

io
 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l a
lto

 

C
on

se
gu

id
o 

to
ta

lm
en

te
 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Unit 4 – Live well 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              
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CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            
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SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Unit 5 – Community spirit 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              
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CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            
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COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            
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SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Unit 6 – Good times 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              
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CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            
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COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 

I N S U B E N T S B 

O
bs

er
va

ci
ón

 

Pr
ob

a 
es

cr
ita

 

Pr
ob

a 
or

al
 

Ca
de

rn
o 

de
 c

la
se

 

Po
rtf

ol
io

 

(O
ut

ro
s)

 

N
on

 c
on

se
gu

id
o 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l b
ai

xo
 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l m
ed

io
 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l a
lto

 

C
on

se
gu

id
o 

to
ta

lm
en

te
 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Unit 7 – In the news 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 

I N S U B E N T S B 

O
bs

er
va

ci
ón

 

Pr
ob

a 
es

cr
ita

 

Pr
ob

a 
or

al
 

Ca
de

rn
o 

de
 c

la
se

 

Po
rtf

ol
io

 

(O
ut

ro
s)

 

N
on

 c
on

se
gu

id
o 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l b
ai

xo
 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l m
ed

io
 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l a
lto

 

C
on

se
gu

id
o 

to
ta

lm
en

te
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              
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CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            
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COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            
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SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Unit 8 – The senses 
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              
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CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            
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COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            
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SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Unit 9 – The next steps 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              
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CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            
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COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            
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SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 

           

 
 



 

855 

 Avaliación xeral – Final assessment 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)            

CL1. ESCOITAR            

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica dunha 
exposición oral de tema coñecido a través dun medio mecánico.            

CL1.2. Escucha e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar 
táboas, etc.            

CL1.3. Predicir o desenlace dun texto oral relacionando  os diversos aspectos 
do seu contido.            

CL2. FALAR            

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás  posibilidades lingüísticas como á audiencia 
á que se dirixe.            

CL2.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.              

CL2.3. Axuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non 
chega á  audiencia.            

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axuden a expresarse.            

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL3. CONVERSAR            

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.            

CL3.2. Reflexiona sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.              
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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CL4. LER            

CL4.1. Infere significados a partir do contexto.            

CL4.2. Infere coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.            

CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas por mor da lectura de 
textos.              

CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, 
históricos, literarios, etc., da lingua estranxeira.            

CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.            

CL5. ESCRIBIR            

CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamento que tendan a evitar 
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera outro tipo.            

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica  e os elementos necesarios de cohesión e 
coherencia para facerse comprender.            

CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e 
léxico apropiado ao contexto.            

CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, 
textualización, revisión e versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
(CMCT) 

           

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA DIXITAL (CD)            

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para buscar información.            

CD2. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para producir textos a partir de modelos.            

CD3. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico.   

           

CD4. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma 
progresivamente autónoma para establecer relacións persoais orais e escritas, 
mostrando interese polo seu uso. 

           

APRENDER A APRENDER (AA)            

AA1. Valora a capacidade de interactuar oralmente como medio eficaz na 
ampliación dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.              

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira 
como instrumento de auto-corrección e de autoevaluación das producións 
propias orais. 

           

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.            

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (SC)            



 

858 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CUALIFICACIÓN 
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SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os 
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para 
comprender as producións alleas. 

           

SC2. Socializa e participa en actividades grupales na lingua estranxeira.            

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.            

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIEE)            

SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins 
comunicativos, utilizando as estratexias necesarias para resolver as dificultades 
durante a interacción. 

           

SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.            

SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.            

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CEC)            

CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, 
normas, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda. 

           

CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais 
distintos aos propios. 
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 Rúbrica de avaliación de contidos e competencias clave integradas 
 

Estándares de aprendizaxe e actividades específicas na unidade 

Niveis de adquisición Instrumentos de avaliación 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da 
tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
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. 

        

PLEB1.2. 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). 

        

PLEB1.3. 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. 

        

PLEB1.4. 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). 
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PLEB1.5. 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. 

        

PLEB1.6. 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. 

        

PLEB1.7. 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. 

        

PLEB1.8. 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: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. 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. 

        

PLEB2.2. 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. 

        

PLEB2.3. 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. 
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PLEB2.4. 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. 

        

PLEB2.5. 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. 

        

PLEB2.6. 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. 

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. 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). 

        

PLEB3.2. 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. 

        

PLEB3.3. 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). 
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PLEB3.4. 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. 

        

PLEB3.5. 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. 

        

PLEB3.6. 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). 

        

PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de 
aparellos, dispositivos ou programas informáticos, e sobre a realización de actividades e 
normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto ocupacional). 

        

PLEB3.8. 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 

PLEB4.1. 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. 
 

        

PLEB4.2. 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. 
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PLEB4.3. 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. 

        

PLEB4.4. 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. 

        

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha 
bolsa). 

        

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o 
modelo Europass.         

PLEB4.7. 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. 

        

PLEB4.8. 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 CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. 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. 

        

PLEB5.2. 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. 
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PLEB5.3. 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 explicacións, 
e facer unha reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e 
adecuada ao contexto. 

        

PLEB5.4. 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. 

        

PLEB5.5. 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. 

        

PLEB5.6. 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. 

        

PLEB5.7. 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. 
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CONCRECIÓNS PARA O BACHARELATO 
 
Obxectivos. 
 
1. Comprender o sentido xeral, a información específica e os detalles necesarios de textos orais transmitidos en situacións cara a cara ou por medios 
técnicos, emitidos nunha lingua estándar e que traten temas habituais vinculados coa vida persoal e social e as distintas disciplinas do currículo. 
 
2. Producir textos orais coherentes e adecuados a distintas situacións de comunicación propias da idade e do nivel académico de estudos, con razoable 
fluidez e corrección, asegurando na interacción e a eficacia comunicativa dos discursos emitidos. 
 
3. Escribir, en soportes variados, diversos tipos de textos sinxelos, ben organizados e con razoable corrección lingüística e formal, sobre temas próximos e 
con distintos propósitos comunicativos. 
 
4. Comprender textos escritos en lingua estándar, tanto en rexistro formal como familiar, que aborden unha temática xeral ou relacionados co ámbito 
académico propios da idade e do nivel de estudos. 
 
5. Ler de forma autónoma textos xornalísticos, de divulgación científica e literarios, seleccionando a estratexia de lectura apropiada ao propósito da lectura 
e valorando esta como fonte de información, coñecemento e lecer. 
 
6. Utilizar e valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral, como medio para acceder á información e a outros coñecementos e culturas, e recoñecer a 
súa importancia como medio de comunicación e entendemento internacional nun mundo multicultural e plurilingüe. 
 
7. Coñecer os trazos sociais e culturais fundamentais dos países en que se fala a lingua estranxeira tomando conciencia das similitudes e diferenzas entre 
estes e os propios, e evitando toda discriminación e estereotipos culturais e lingüísticos. 
 
8. Utilizar a mediación entre persoas que non poden entenderse para facilitar que a comunicación se realice sen malentendidos e mellorar a comprensión 
intercultural. 
 
9. Saber planificar a propia aprendizaxe e adoptar unha postura activa e responsable dela, utilizando recursos, como as tecnoloxías da información e da 
comunicación, e estratexias para mellorar o desenvolvemento da competencia comunicativa e poder guiar a aprendizaxe de forma consciente dentro e fóra 
da aula. 
 
10. Afianzar estratexias de autoavaliación na adquisición da competencia comunicativa na lingua estranxeira amosando neste proceso actitudes de 
iniciativa, confianza e responsabilidade. 
 
Contidos. 
 
Escoitar, falar e conversar. 
 
* Escoitar e comprender. 
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-Comprensión xeral e específica de discursos, presentacións e conferencias en que se traten temas de interese xeral ou relacionados co seu ámbito 
académico de coñecemento e realizados en lingua estándar e de xeito claro e pausado. 
-Comprensión xeral e específica de mensaxes transmitidas por medios de comunicación, emitidas tanto en lingua estándar como por falantes con 
diferentes acentos pero cunha cadencia normal. 
-Comprensión de interaccións orais de carácter persoal, familiar ou público suficiente para poder reaccionar con espontaneidade. 
-Uso de estratexias de comprensión como a identificación do propósito e do contexto comunicativo do texto, a elaboración de hipóteses sobre o contido, a 
inferencia de significados e o apoio no contexto total lingüístico e non lingüístico. 
-Toma de conciencia da importancia de chegar a comprender textos orais e escritos sen precisar entender todos e cada un dos seus elementos. 
 
* Falar e conversar. 
-Produción oral 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. 
-Utilización de mecanismos de coherencia e cohesión textual propios da lingua oral. 
-Participación en conversacións e debates utilizando o rexistro adecuado á situación de comunicación e estratexias de colaboración. 
-Expresión de opinións, suxestións e argumentos en intercambios sociais achegando exemplos e explicacións 
que faciliten a comprensión, cunha reacción lingüística e social adecuada aos puntos de vista e opinións dos demais participantes na interacción. 
-Descrición de experiencias, acontecementos, desexos, plans e aspiracións respondendo a preguntas para dar detalles necesarios para o éxito da 
comunicación. 
-Produción oral planificada sobre temas xerais e académicos propios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia lineal, apoiándose en notas e 
elementos gráficos e respondendo a preguntas complementarias de carácter previsible. 
-Resumo oral do sentido dun texto galego ou castelán oral ou escrito, coa finalidade de facelo comprensible a falantes da lingua estranxeira. 
 
Ler e escribir. 
 
* Comprensión de textos escritos. 
-Comprensión de información xeral de textos xornalísticos, literarios ou académicos, en soporte papel e dixital, que traten temas próximos e coñecidos, 
identificando o propósito comunicativo, as ideas principais e, se é o caso, o punto de vista de quen os escribe. 
-Localización e comprensión de información específica en documentos escritos de uso cotián e en documentos oficiais breves e habituais. 
-Uso e consolidación 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 o apoio na organización da 
información e no tipo de texto. 
-Lectura autónoma de textos de diversa extensión e natureza -académicos, persoais, literarios e xornalísticos-recorrendo ao uso de estratexias de lectura 
adecuadas á finalidade desta. 
-Uso, progresivamente autónomo, de distintas fontes en soporte papel, dixital ou multimedia para obter información co fin realizar tarefas concretas. 
* Composición de textos escritos. 
-Composición de textos escritos atendendo ás secuencias de planificación, á textualización e revisión do texto obtido, á persoa ou persoas a quen se dirixe 
e ao tipo de texto que corresponda á intención de comunicación, utilizando mecanismos de coherencia e cohesión textual. 
-Composición de textos diversos -descritivos, narrativos, argumentativos e explicativos- relativos aos ámbitos persoal, público e educativo, con coherencia, 
claridade, cohesión, razoable corrección gramatical e léxico axeitado ao tema. 
-Presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a súa importancia nas comunicacións 
escritas. 
 



 

867 

Coñecemento da lingua. 
 
* Coñecementos lingüísticos. 
-Ampliación do uso de elementos morfosintácticos e léxicos que permiten recoñecer, formular e organizar distintos tipos de texto. 
-Recoñecemento e uso de expresións frecuentes e de locucións idiomáticas, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de actualidade e 
relacionados con contidos académicos. 
-Uso de antónimos, sinónimos e falsos amigos, substitución léxica sinxela e formación de palabras mediante recursos de derivación e de composición. 
-Recoñecemento e produción autónoma e intelixible de diferentes patróns de ritmo, entoación e acentuación necesarios para a comprensión e expresión de 
actitudes, sentimentos e reaccións. 
-Uso do alfabeto internacional para mellorar a produción oral propia. 
 
* Reflexión sobre a aprendizaxe. 
-Selección, organización e uso autónomo de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas e recursos dixitais e informáticos. 
-Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar o léxico e as estruturas lingüísticas. 
-Reflexión sobre as estratexias utilizadas para mellorar as producións propias e para comprender máis eficazmente as realizadas por outras persoas. 
-Identificación das causas dos propios erros, considerándoos parte natural de todo proceso de aprendizaxe e uso autónomo de estratexias de 
autocorrección e de reparación, e máis interese por superalos. 
-Esforzo por lograr unha progresiva espontaneidade no emprego da lingua á hora de realizar as tarefas de aprendizaxe. 
-Participación activa nas tarefas de aprendizaxe amosando iniciativa, creatividade, e confianza nas propias posibilidades. 
-Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela, recorrendo ás tecnoloxías da información e da 
comunicación. 
 
Aspectos socioculturais e consciencia intercultural. 
 
-Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural galega, española e europea, e aceptación da pertenza a unha sociedade pluricultural, evitando 
actitudes etnocéntricas e androcéntricas. 
-Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación e a comunicación con persoas pertencentes a outras culturas. 
-Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira utilizando soporte papel ou tecnoloxías da comunicación que 
permiten os intercambios orais e escritos. 
-Uso apropiado, desde o punto de vista sociocultural, de rexistros, de marcadores lingüísticos de relacións sociais, de exclamacións e interxeccións e das 
normas de cortesía en situacións concretas de comunicación. 
-Establecemento de relacións entre a cultura propia e a cultura propia da lingua inglesa para cumprir o papel de intermediación cultural, abordando con 
eficacia a resolución de malentendidos interculturais e esforzándose por superar relacións estereotipadas. 
 
 
Criterios de avaliación xerais para todo o Bacharelato, concretados despois na sección de cada curso. 
 
1. Comprender a idea principal e os detalles máis relevantes de mensaxes orais emitidas en situacións de comunicación interpersoal ou polos medios 
audiovisuais sobre temas concretos relacionados cos ámbitos persoal, público e académico, realizados en lingua estándar e de xeito claro e pausado. 
 
Con este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado e das alumnas para comprender información concreta de discursos orais, identificando tanto 
a idea principal como detalles específicos. Os discursos -conversacións cara a cara, presentacións e conferencias, avisos, instrucións, noticias de 
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informativos, pasaxes narrativas…- serán claros e textualmente ben organizados e estarán emitidos nunha lingua estándar, cun acento normal e cadencia 
pausada, aínda que sexa emitida nun rexistro formal. 
 
2. Participar activa e autonomamente e con eficacia na comunicación da aula, en conversas, debates e simulacións, con diversos propósitos comunicativos, 
e diferentes funcións do discurso, intercambiando opinións, achegando suxestións e respondendo a elas, coincidindo e discrepando sobre temas xerais ou 
específicos dunha materia, establecendo contacto social en función da situación de comunicación, pedindo aclaración sobre palabras clave que 
non entende, reformulando e rectificando se non consegue facerse comprender e distinguindo un cambio de tema se a persoa interlocutora articula con 
claridade. 
  
Trátase con este criterio de verificar a capacidade de desenvolverse en interaccións sociais con finalidadescomunicativas diversas (opinar, suxerir, 
argumentar) e de usar adecuadamente saúdos, fórmulas de tratamento, normas de cortesía e linguaxe corporal propios de contextos de comunicación 
próximos tanto informais como formais (académicos, de relación entre xeracións, etc.). Avaliarase tamén o uso de estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas: verificando a comprensión propia e a das outras persoas e cooperando activamente na realización das tarefas 
de comunicación. 
Trátase igualmente de valorar o uso dos recursos textuais e lingüísticos adquiridos e a súa adecuación sociolingüística, considerando, así mesmo, a 
utilización de frases feitas e locucións idiomáticas habituais da comunidade en cuestión. Valorarase igualmente a independencia progresiva dos modelos. 
 
3. Expresarse con razoable fluidez e corrección gramatical, coherencia, certa riqueza léxica e pronunciación, ritmo e entoación adecuados, facéndose 
entender con claridade nunha variedade de situacións. 
 
Trátase de verificar a capacidade de expresarse de forma intelixible, prestando atención, non só á pronunciación silábica e de palabras, senón tamén á 
vinculación entre sílabas e palabras da frase, respectando e reproducindo os patróns acentuais e as tendencias rítmicas propias da lingua estranxeira. 
 
4. Realizar oralmente breves exposicións previamente planificadas sobre temas xerais ou académicos propios do nivel de estudos, nunha secuencia 
cohesionada e lineal, utilizando apoios textuais e gráficos, e achegando explicacións e exemplos cando llelos soliciten, de maneira que se faga entender sen 
dificultade a maior parte do tempo. 
 
Trátase de valorar a capacidade do alumnado de producir un discurso breve, sinxelo, coherente e claro que poida ser seguido sen esforzo. Valorarase a súa 
corrección lingüística e que as ideas principais estean explicadas con léxico adecuado e razoable precisión. 
 
5. Mediar entre falantes que teñen dificultade para entenderse por descoñecemento da lingua ou de aspectos socioculturais, aclarando o sentido de textos 
orais e escritos coa finalidade de garantir a relación fluída entre falantes e culturas. 
 
Trátase con este criterio de resumir un texto oral ou escrito desligándose da formulación lingüística orixinal, e expresando o sentido na propia lingua ou na 
lingua estranxeira, adecuándoo así a unha persoa interlocutora próxima, que descoñece a lingua e cultura estranxeira ou propia da persoa aprendiz, coa 
finalidade de facer o texto comprensible e de evitar malentendidos entre falantes e culturas. 
 
6. Uso de diversas estratexias de expresión oral e escrita como a planificación e o axuste da mensaxe aos medios lingüísticos dispoñibles e á información 
procedente da actitude das persoas participantes na interacción. 
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Trátase de valorar que o alumnado planifique a súa intervención na interacción oral e escrita atendendo á persoa ou persoas destinatarias, decidindo a 
intencionalidade comunicativa, o tema e as rutinas, frases feitas, modelos e esquemas de interacción que facilitarán a interpretación da súa mensaxe. 
Valorarase que se logre a comunicación aínda que sexa utilizando circunloquios, paráfrases e substitucións léxicas. 
 
Na interacción oral valorarase igualmente a colaboración no desenvolvemento dos temas (iniciar un tema, amplialo, acabalo, cambiar de tema) e nas 
quendas de palabra (cando e canto falar, cando se debe ceder a palabra, etc.), así como a toma en consideración dos elementos non lingüísticos (xestos, 
expresións faciais e movementos das persoas interlocutoras) para reconducir o tema ou achegar aclaracións para lograr o éxito da comunicación. 
 
7. Ler con autonomía textos, cun obxectivo preciso de lectura, redactados nunha lingua estándar e relacionados tanto coa vida cotiá como co contexto 
educativo, para identificar as ideas máis significativas, a liña argumental ou a información relevante para realizar unha tarefa. 
 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade de buscar e comprender a información xeral ou específica transmitida en textos variados -cartas, listaxes, 
prospectos, catálogos, correspondencia persoal e formal, informes, multas e sancións, actas, artigos, pasaxes de obras literarias en prosa, publicados en 
xornais e revistas de carácter xeral ou de divulgación, páxinas web ou libros de consulta. 
Valorarase, así mesmo, o uso de estratexias de lectura que permitan que esta sexa máis eficaz. 
 
8. Redactar textos diversos, seguindo conscientemente o proceso de produción escrita utilizando os esquemas textuais propios de cada xénero, o léxico 
apropiado ao contexto comunicativo e os elementos necesarios de cohesión e coherencia, de maneira que sexan facilmente comprensibles na súa lectura. 
 
Trátase de apreciar a capacidade para comunicarse por escrito, prestando especial atención á planificación do proceso de escritura nas súas accións 
sucesivas: planificación, xeración de ideas, textualización e revisión e redactándoos de forma clara e ordenada, cunha estrutura adecuada e lóxica. En 
todos os escritos, en papel ou soporte dixital, avaliarase o respecto das regras básicas de ortografía e puntuación, así como a presentación clara, limpa e 
ordenada. 
 
9. Utilizar de forma consciente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e discursivos adquiridos, así como identificar e utilizar de xeito 
progresivamente autónomo estratexias de aprendizaxe, explicar as utilizadas, poñer exemplos doutras posibles e decidir sobre as que son máis axeitadas 
ao obxectivo da aprendizaxe. 
 
Con este criterio preténdese verificar se alumnos e alumnas manexan estruturas gramaticais, conectores e ordenadores do discurso complexos que 
expresan maior grao de madurez sintáctica. Tamén se valora a utilización de léxico máis especializado, o perfeccionamento na pronunciación e a maior 
corrección ortográfica. 
 
Pretende igualmente avaliar se as alumnas e o alumnado utilizan as estratexias apropiadas que favorecen o proceso de aprendizaxe, como a aplicación 
autónoma de formas diversas para almacenar, memorizar, ampliar e revisar o léxico; o uso autónomo de dicionarios, gramáticas, material de consulta, 
recursos bibliográficos, informáticos e dixitais; a análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante comparación e 
contraste coas linguas que coñece, a utilización consciente das oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra dela, a participación na avaliación da propia 
aprendizaxe ou o recurso autónomo a mecanismos de autocorrección. 
 
10. Analizar, a través de documentos auténticos en diferentes soportes, aspectos característicos sociais, culturais, históricos, xeográficos e artísticos 
propios de países onde se fala a lingua estranxeira e amosar interese por coñecelos. 
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A través deste criterio apreciarase o coñecemento dos trazos máis importantes e característicos da sociedade, cultura, historia, xeografía e manifestacións 
artísticas dos países onde se fala a lingua inglesa. Trátase de verificar igualmente se, a medida que se vai ampliando a experiencia lingüística do alumnado 
e o coñecemento de aspectos 
socioculturais doutros países e comunidades, se vai consolidando un modo de competencia plurilingüe e pluricultural constituída pola complexa rede de 
relacións que se establecen entre os coñecementos lingüísticos e culturais. 
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Primeiro curso 
 
. OBXECTIVOS DA ETAPA 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, 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 responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar críticamente 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 como 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 a comunicación. 
h) Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento 
e mellora da súa contorna social. 
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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 a 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. 
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. 
 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
3. A) As COMPETENCIAS CLAVE NO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
  

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias Clave 
por parte da cidadanía como condición indispensable para lograr que os individuos alcancen un 
pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo 
globalizado e faga posible o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 
A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento que se 
mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, como coñecemento 
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na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, 
como tales, pódense desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos 
contextos educativos non formais e informais. 
As competencias conceptualízanse como un «saber facer» que se aplica a unha diversidade de 
contextos académicos, sociais e profesionais. Para que a transferencia a distintos contextos sexa 
posible resulta indispensable unha comprensión do coñecemento presente nas competencias e a 
vinculación de leste coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran. 
O coñecemento competencial integra un coñecemento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos e feitos (coñecemento declarativo-saber dicir); un coñecemento relativo ás destrezas, 
referidas tanto á acción física observable como á acción mental (coñecemento procedimental-saber 
facer); e un terceiro compoñente que ten unha gran influencia social e cultural, e que implica un 
conxunto de actitudes e valores (saber ser). 
Por outra banda, a aprendizaxe por competencias favorece os propios procesos de aprendizaxe e a 
motivación por aprender, debido á forte interrelación entre os seus compoñentes: o coñecemento de 
base conceptual (“coñecemento”) non se aprende á marxe do seu uso, do “saber facer”; tampouco 
se adquire un coñecemento procedimental (“destrezas”) en ausencia dun coñecemento de base 
conceptual que permite dar sentido á acción que leva a cabo. 
Dado que a aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 
dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino-aprendizaxe competencial debe abordarse 
desde todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a 
comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais. 
O seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado momento e 
permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os 
individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no uso das mesmas. 
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Ademais, esta aprendizaxe implica unha formación integral das persoas que, ao finalizar a etapa 
académica, serán capaces de transferir aqueles coñecementos adquiridos ás novas instancias que 
aparezan na opción de vida que elixan. Así,  poderán reorganizar o seu pensamento e adquirir novos 
coñecementos, mellorar as súas actuacións e descubrir novas formas de acción e novas habilidades 
que lles permitan executar eficientemente as tarefas, favorecendo unha aprendizaxe ao longo de 
toda a vida. 
As Competencias Clave do currículo son as seguintes: 

1.º Comunicación lingüística. (CCL) 
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 
3.º Competencia dixital. (CD) 
4.º Aprender a aprender. (CAA) 
5.º Competencias sociais e cívicas. (CSC) 
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE) 
7.º Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

  

Potenciarase o desenvolvemento das Competencias básicas ou disciplinares (Comunicación 
lingüística, Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía), aínda que 
tamén se atenderá ao resto de Competencias Clave de tratamento transversal 
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 
 

   
 

UNID
ADE 1 

- LESSON 1 

  UNIDADE 1: Work and play 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
i 

Tipo de 
interacciónii 

Destreza 
principaliii Indicadores de Logro CC Claveiv 

 
Opening page 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
con actividades de 
tempo libre 
• escoitar catro 
monólogos sobre 
actividades de tempo 
libre 
 
 
Student's  Book, páx. 5 
Teacher’s Book, páx. 5 

Lead-in 
W C S W 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE 

1 Match the words to make free-
time activities 
 

P C R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Match the free-time activities in 
Ex 1 to the photos. Which ones 
do you do? How often do you do 
them? 

P C L S 
Presencia conversacións sobre 
o tema da unidade e extrae a 
información esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A C L S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 
 

CCL, SIE 

3 Listen. What free-time activities 
do the speakers mention? CD 1.02 P I L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 
 

CCL, CD, 
CCEC 

4 Listen again. Match the speakers 
to the questions. CD 1.02 P C R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, CD, 
CCEC 

5 Listen again and note the 
speakers' answers. CD 1.02 P I L W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás 
CCL, CD, 

SIE 
Let’s talk. 6 Ask and answer the 
questions in Ex 4 R P   SL 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Think & discuss 
A C P S L 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 
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UNIDADE 1 - LESSON 2 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• ler un texto sobre 
bailaríns profesionais 
para obter información 
específica 
• predicir o contido do 
texto a partir do título e 
as fotos 
 
Student's  Book, páx. 6 e 
7 
Teacher’s Book, páx. 6 e 
7 
 

Lead-in 
W C R S 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, SIE 

1 WORD POWER Match the words 
to the definitions P C R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P C R 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE 

3 Are the sentences true or false? 
Quote words from the text to 
support your answers. CD 1.03 
 

P I R S 
Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 Answer the questions in your own 
words P C S 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 WORD POWER Match the words 
to the definitions P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Let’s talk 6 Do you enjoy dancing? 
Why / Why not? R C S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 

A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, CAA 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Optional extension A C L S Presencia conversacións sobre 
o tema da unidade e extrae a 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

información esencial 
Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

Say it aloud. CD 1.04 
R C R S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A C R W 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework. Workbook páx. 10 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
UNIDADE 1 - LESSON 3 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar in context 
 
• aprender e practicar o 
present simple, present 
continuous, present 
perfect simple e present 
perfect continuous 
• aprender e practicar 
os state verbs 
• aprender e practicar 
already, just e yet 
 
Student's  Book, páx. 8 e 
9 
Teacher’s Book, páx. 8 e 
9 

Lead-in 
W C L 

Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Look at the poster. Would you like 
to try capoeira? P I R W 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 GRAMMAR INITIATIVE Match the 
examples in the text to the uses P C R W 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 

CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 fundamental 
3 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A I W 

Escribe un anuncio publicitario, 
un folleto turístico, unha guía de 
viaxes seguindo un modelo 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

4 Choose the correct alternatives 
P I R W 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE 

5 Match the examples to the uses 

P I S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 

6 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P C R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE 

Optional extension 

A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

7 Match the examples to the uses 

P I S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 

Transfer errors C C L Escoita charlas ou conferencias CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

8 Complete the sentences with for 
or since P I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

Analyse 

C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, CAA 

9 Choose the correct alternatives 

P C R 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 
 

CCL, SIE 

10 CONSOLIDATE Choose the 
correct alternatives P C R 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework: Workbook páx. 6 e 7 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
 
 
 
UNIDADE 1 - LESSON 4 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Vocabulary 
 
• aprender e practicar 
verb + noun collocations 
• aprender e practicar 
adxectivos para falar do 
tempo libre 
 
 
Student's  Book, páx. 10 
Teacher’s Book, páx. 10 
 
 

Lead-in 
W C L 

Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Match the verbs and phrases to 
form collocations. You can use the 
verbs more than once 

P I R W 
Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

2 Complete the sentences with 
collocations from Ex 1 P C R S 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Complete the definitions with the 
adjectives in the box P C R S 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A C S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 Use the adjectives in Ex 3 tou 
describe free-time activities P C S 

Fala sobre temas socioculturais, 
mostrando respecto cara a 
outras culturas 

CCL, SIE, 
CAA 

Optional extension 

A I W 

Completa actividades escritas 
con información persoal ou 
relativa aos seus intereses 
persoais 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 Read the dialogue and choose 
the correct alternatives. P C R 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

6 Listen and check your answers 
CD 1.05 P I L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 
 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

7 Now prepare a dialogue about 
free time P P L S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, SIE, 
CCEC 
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UNIDADE 1 - LESSON 5 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
(continuación) 
 
• estudar adverbios de 
frecuencia, e 
comparativos e 
superlativos 
• practicar a pronuncia 
do son /ə/ 
 
Student's  Book, páx. 11 
Teacher’s Book, páx. 11 
  

Lead-in 
W C L S 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Order the adverbs in the box from 
the most to the least frequent P C R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Complete the sentences with the 
adverbs in Ex 1 P I R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Compare your sentences with a 
partner A P L S 

Escoita diálogos sobre xestións 
cotiás e extrae a información 
esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 Read the text. Do you agree with 
it? Why / Why not? Tell a partner P I S L 

Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 Match the descriptions to the 
examples in the text P C S L 

Utiliza a linguaxe gestual para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

6 Correct the errors in bold 

P C R 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE 

7 CONSOLIDATE Complete the 
sentences using your own ideas P C S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións informais 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
PRONUNCIATION 

P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Optional extension 

A I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework: Workbook páx. 6 e 7 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
UNIDADE 1 - LESSON 6 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
 
• escoitar unha 
entrevista de radio sobre 
as organizacións 
‘Hands & Surf’, ‘Surfers 
Against Sewage’ e 
‘SurfAid’ 
 
Student's  Book, páx. 12 
Teacher’s Book, páx. 12 
 

Lead-in 
W I L 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

1 Check you understand the words 
from the listening text. CD 1.07 P I L S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
2 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P I R 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Listen. Are the sentences true or 
false? Correct the false sentences. 
CD 1.08 

P C L S 
Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
4 Listen again and choose the best 
answers. CD 1.08 P C L S 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
Let’s talk 5 Hands & Surf believes R C S Mostra acordo ou desacordo CCL, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

that surfing stops people thinking 
about their problems. Do you think 
that this is possible? 

con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCEC 

Optional extension 

A I R 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Homework: Workbook páx. 8 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

UNIDADE 1 - LESSON 7 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
(continuación) 
 
• falar con detalle de 
como pasan o tempo 
libre 
 
Student's  Book, páx. 13 
Teacher’s Book, páx. 13 
 

Lead-in 
W I S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

1 Listen and read the extracts. 
Match the speakers to the photos. 
CD 1.09 P I S 

Practica como pedir 
información, solicitar axuda, dar 
consellos de forma educada, 
etc 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

2 Match the categories to 
examples in the extracts in Ex 1 P C R S 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Which speaker is more 
like you? Why? P P L S 

Comprende debates ou 
discusións sobre temas do seu 
interese e participa 
respectando as normas 

CCL, SIE, 
CCEC 

PRONUNCIATION 

P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Speaking Initiative. Task.  Describe 
how you spend your free time P I S 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE 

Analyse C C R Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

súas técnicas de aprendizaxe 
Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

Homework: Workbook páx. 9 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

 
UNIDADE 1 - LESSON 8 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• escribir un correo 
electrónico informal 
• aprender sobre os 
conectores and, 
because, because of, 
but, e so 
• corrixir a puntuación 
 
 
Student's  Book, páx. 14 e 
15 
Teacher’s Book, páx. 14 e 
15 
 

Lead-in 
W C S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Read the email. Why is Ellen 
writing to Jim? P I R 

Le cartas, e-mails, faxes, etc. de 
carácter formal e extrae 
información específica 

CCL, CD, 
SIE 

2 Match the descriptions to 
paragraphs A–D P C R 

Le cartas, e-mails, faxes, etc. de 
carácter formal e extrae 
información específica 

CCL, CD, 
SIE 

Fast Finishers 
 A C R 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc. e 
extrae información específica 

CCL, SIE 

3 Read the email again and 
choose the correct alternatives C C R W 

Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica 

CCL, CSC, 
CCEC, SIE 

Optional extension 
A I S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, CD, 
SIE 

4 WORD POWER Find words and 
expressions in the email that mean 
… 

P C R 
Le cartas, e-mails, blogs, postais, 
etc. de carácter persoal e 
utilízaos como modelo 

CCL, CD, 
SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

5 CONNECTORS Match the 
connectors in the box to the 
categories. P I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 
 

CCL, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

6 Use words from Ex 5 to complete 
the sentences P I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

7 PUNCTUATION Rewrite the 
sentences with the correct 
punctuation P I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

Optional extension 
A I S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, SIE 

Writing Initiative. Task. Write an 
informal email to a friend who 
lives in another city or country 

P I W 
Escribe cartas, e-mails, blogs, 
postais, etc. de carácter 
persoal seguindo un modelo 

CCL, CD, 
SIE 

Fast Finishers 
 A C R 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, SIE 

Homework: Workbook páx. 11 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 
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UNIDADE 1 - LESSON 9 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Lifelong learning skills 
 
• pensar como facerse 
un estudante 
independente 
 
Student's  Book, páx. 16 
Teacher’s Book, páx. 16 
 

1 Take the quiz and calculate your 
score. Do you agree? P C R S W 

Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica 

CCL, CAA, 
SIE 

2 Match the learning ideas to the 
categories in the quiz P I R S 

Le e comprende as seccións de 
repaso da unidade 
fomentando a aprendizaxe 
autónoma 

CCL, CAA, 
SIE 

Fast Finishers 
 A C L S 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, CAA, 
SIE 

3 CHALLENGE Look at your 
Student’s Book. Match the topics to 
Units 2-9 P P R 

Le e comprende as seccións de 
repaso da unidade 
fomentando a aprendizaxe 
autónoma 

CCL, CAA, 
SIE 

Optional extension 
A I W 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 

CCL, CAA, 
SIE 
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UNIDADE 2 - LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
1 

Tipo de 
interacción2 

Destreza 
principal3 Indicadores de Logro CC Clave4 

 
Opening page 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
con personaxes literarios 
• escoitar catro 
monólogos sobre libros e 
lectura 
 
 
Student's  Book, páx. 17 
Teacher’s Book, páx. 17 

Lead-in 
W C S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos. 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Match the literary characters to 
the photos. Which stories do they 
appear in? 

P C R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A I L S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Listen. What books and 
characters do the speakers 
mention? CD 1.11 P I L S 

 Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas  
socioculturais e intercurriculares 
 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

3 Listen again. Match the speakers 
to the questions. CD 1.11 P C R L S 

Utiliza a linguaxe gestual para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

4 Listen again and note the 
speakers’ answers. CD 1.11 P I L W 

Escribe unha reseña, unha 
biografía, un informe, un 
resumo, etc, utilizando 
información específica 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

                                                 
1 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
2 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
3 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
4 Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía; Competencias 
transversais: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e emprendimento; CCEC: Conciencia e expresión cultural  

  UNIDADE 2: Stories 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
1 

Tipo de 
interacción2 

Destreza 
principal3 Indicadores de Logro CC Clave4 

Let’s talk 5 Ask and answer the 
questions in Ex 3 P P R L S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE, 
CCEC 

Think & discuss 
A C P S L 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
UNIDADE 2 - LESSON 2 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• ler un texto sobre 
Shakespeare e películas 
das súas obras para 
obter información 
específica 
• ler con máis detalle e 
responder preguntas 
 
Student's  Book, páx. 18 e 
19 
Teacher’s Book, páx. 18 e 
19 
 

Lead-in 
W C L S 

Escoita indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 WORD POWER Match the words 
to the definitions P C R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P C R 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Choose the best answers. CD 1.12 
 P C R S 

Le historias, contos, extractos de 
novelas, ensaios, narracións, 
etc. e comprende información 
detallada 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 Are the statements true or false? 
Quote words from the text to 
support your answers 

P C R S 
Fala sobre temas socioculturais, 
mostrando respecto cara a 
outras culturas 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 WORD POWER Find words that 
mean … P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

comunicación 
Let’s talk 6 Have you ever seen or 
read a Shakespeare play? 
Which one? R C S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 

A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, CAA 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Optional extension 
A C L S 

Presencia conversacións sobre 
o tema da unidade e extrae a 
información esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge. CD 1.12 
A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

Say it aloud. CD 1.13 
R C R S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A C R W 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework. Workbook páx. 18 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 2 - LESSON 3 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar in context 
 
• aprender e practicar o 
past simple, past 

Lead-in 
W I L W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

1 Read the biography. Have you P I L S R Le unha reseña, unha biografía, CCL, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

continuous, past perfect 
simple, present perfect 
simple 
• aprender e practicar 
used to e would 
 
Student's  Book, páx. 20 e 
21 
Teacher’s Book, páx. 20 e 
21 
 

read any books by Graham 
Greene? 

un informe, un resumo, etc. e 
extrae información específica 

CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 GRAMMAR INITIATIVE Complete 
the table. Match the examples in 
the text to the uses 

P C L S 
Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 
A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

3 Choose the correct alternatives 

P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

4 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets P C R W 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 
 

CCL, SIE 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 
 

CCL, SIE 

Optional extension 

A I W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

5 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P C R W 
Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

6 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P C R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Optional extension 
A C R S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, SIE, 
CCEC 

7 Match the examples to the uses 
P I L S 

Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

8 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P C R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

9 Rewrite the sentences with used 
to or would. One sentence can’t 
be rewritten P I R S W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework: Workbook páx. 14 e 15 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 2 - LESSON 4 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Vocabulary 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
con xéneros literarios 
• aprender e practicar 
phrasal verbs 
relacionados con libros 
 
 
Student's  Book, páx. 22 
Teacher’s Book, páx. 22 
 
 

Lead-in 
W C L S 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Match the genres in the box to 
the definitions P C R S 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE 

2 Which genres in Ex 1 can be used 
before a noun? Which genres are 
nouns? P C R S 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A C S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Can you think of more types of 
book genres? P P L S 

 Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas  
socioculturais e intercurriculares 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 Match the phrasal verbs to the 
definitions P I R S 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CAA 

5 Complete the sentences with the 
correct form of the phrasal verbs in 
Ex 4 

P C R L S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Let’s talk 6 What was the last book 
you couldn’t put down? P I S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

7 Read the dialogue and choose 
the correct alternatives P I L R Le unha reseña, unha biografía, 

un informe, un resumo, etc. e 
CCL, SIE, 

CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

extrae información específica 
8 Listen and check your answers. 
CD 1.14 P I L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

9 Now prepare a dialogue about 
recommending a book P P L S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
UNIDADE 2 - LESSON 5 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
(continuación) 
 
• estudar os sufixos de 
adxectivos -able, -ao, -
ful, -ly, -ous, -e 
• practicar patróns de 
acentuación relativos a 
adxectivos 
 
Student's  Book, páx. 23 
Teacher’s Book, páx. 23 
  

Lead-in 
W C L S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Add suffixes to the nouns in the 
box to form adjectives P I R W 

Le e extrae información de 
enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia 

CCL, SIE, 
CCEC 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

2 Which adjectives in Ex 1 are 
positive and which are negative? P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Complete the descriptions with 
the adjectives in Ex 1. Use the 
synonyms in brackets to help you 

P C R S 
Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 Match each book title to the 
descriptions in Ex 3 P I R S 

Fala sobre temas socioculturais, 
mostrando respecto cara a 
outras culturas 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 CONSOLIDATE Complete the text 
with the correct form of the words 
in the box 

P C L R S 
Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

PRONUNCIATION. CD 1.15-16 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Homework: Workbook páx. 6 e 7 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
 
 
UNIDADE 2 - LESSON 6 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
 
• escoitar un programa 
de radio sobre a 
utilización de novelas 
gráficas para fomentar a 
lectura de mozas 
 
Student's  Book, páx. 24 
Teacher’s Book, páx. 24 
 

Lead-in 
W I L S 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Check you understand the words 
from the listening text. CD 1.17 P I R L S 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

2 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P I R 

Le textos informativos sobre os 
temas intercurriculares e 
analízaos 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Listen to the radio programme 
and answer the questions. CD 1.18 P C L S 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

4 Listen again and choose the best 
answers. CD 1.18 P C L S Escoita extractos de programas 

de radio ou de televisión e 
CCL, CD, 
SIE, CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

extrae información específica 
Let’s talk 5 Which do you prefer, 
conventional books or graphic 
novels? Why? 

R C S 
Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 

A I R 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Homework: Workbook páx. 16 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

 
 
UNIDADE 2 - LESSON 7 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
(continuación) 
 
• facer unha 
presentación 
recomendando un libro 
lido 
 
Student's  Book, páx. 25 
Teacher’s Book, páx. 25 
 

Lead-in 
W I S 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Listen and read the extract. Why 
does the speaker recommend the 
book? CD 1.19 

P I L R S 
 Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades relacionadas 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Match the categories to 
examples in the extract in Ex 1 P C R S 

Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Have you read  The Hunger 
Games trilogy or seen the filme 
versions? Did you enjoy them? Why 
/ Why not? 

P P L S 
Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, SIE, 
CCEC 

PRONUNCIATION. CD 1.20 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 

CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

comunicación 
Speaking Initiative. Task.  Give a 
short presentation to the class 
recommending a book 
you have read 

P I S 
Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE 

Analyse 
C C R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Homework: Workbook páx. 17 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

 
 
UNIDADE 2 - LESSON 8 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• escribir unha narración 
contando un evento 
dunha historia 
• aprender sobre a 
posición correcta dos 
adverbios de modo 
• aprender sobre a 
posición correcta 
palabras secuenciais e 
expresións de tempo 
 
 
Student's  Book, páx. 26 e 
27 
Teacher’s Book, páx. 26 e 
27 
 

Lead-in 
W C S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Read the introduction. Have you 
read the book? P I R L S 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc. e 
extrae información específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A I S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Read the narrative. Match the 
descriptions to paragraphs A−C P C R S L Le descricións persoais e analiza 

a súa dimensión social 
CCL, SIE, 

CCEC 
Optional extension 

A I S 
Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, SIE 

3 WORD POWER Match the 
sentences to the word order P I R W Completa actividades 

poñendo en práctica as CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

rules for adverbs of manner explicacións gramaticales da 
unidade 

4 Find five adverbs of manner in 
the text and match them 
to the rules in Ex 3 P I R 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 
 

CCL, SIE 

Fast Finishers 
 A C R 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 
 

CCL, SIE 

Optional extension 

A P W 

Escribe unha reseña, unha 
biografía, un informe, un 
resumo, etc, utilizando 
información específica 
 

CCL, SIE 

5 Rewrite the sentences with the 
adverbs of manner P C W S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións informais 

CCL, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

6 Find an adverb of degree in the 
text with the same meaning 
as really 

P I L S R 
Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, SIE 

7 CONNECTORS Read the words in 
the box. Which are sequencing 
words and which are time 
expressions? 

P I R S 
Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, SIE 

8 Find the time expressions and 
sequencing words from Ex 7 
in the text and choose the correct 
alternatives 

P C R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE 

9 Rewrite the sentences with the 
words in brackets. Make any other 
necessary changes 

P I W L 
Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Writing Initiative. Task. Write a 
narrative retelling an event from P I W Narra por escrito 

acontecementos e intercambia 
CCL, SIE, 

CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

a story vivencias persoais fomentando 
o contacto social 

Homework: Workbook páx. 19 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

 
 
 
 
 
UNIDADE 2 - LESSON 9 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Lifelong learning skills 
 
• aprender o alfabeto 
fonético 
 
Student's  Book, páx. 28 
Teacher’s Book, páx. 28 
 

1 Look at the phonetic chart and 
answer the questions P P  R S L 

Escoita conversacións informais 
relacionadas co tema da 
unidade e capta a información 
básica 

CCL, CAA, 
SIE 

2 Listen to the words in the box. 
What consonant sounds do they 
have? CD 1.21 

P I R L S 
Utiliza  recursos audiovisuais 
para afianzar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, CD, 
CAA, SIE 

3 Listen. Which word in each group 
sounds different? Name the vowel 
sound in each group. CD 1.22 

P C L S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, CD, 
CAA, SIE 

Fast Finishers 
 A C L S 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, CAA, 
SIE 

4 Match the words with the same 
sounds then listen and check. 
Which diphthongs are they? 
CD 1.23 

P I R L S 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, CD, 
CAA, SIE 

5 Read the phonetic script and 
write the words P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA, 
SIE 

6 CHALLENGE Write some words 
from Units 1 and 2 in phonetic 
script. Can you pronounce them 
correctly? 

P P W S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións informais 

CCL, CAA, 
SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Optional extension 
A C L S 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 

CCL, CAA, 
SIE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UNIDADE 3 - LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
5 

Tipo de 
interacción6 

Destreza 
principal7 Indicadores de Logro CC Clave8 

 
Opening page 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
con eventos deportivos 
• escoitar catro 
monólogos sobre 
deportes 
 
 
Student's  Book, páx. 29 
Teacher’s Book, páx. 29 

Lead-in 
W C R S L 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

1 Name the sports and the sports 
people in the photos. P C S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

2 Why is each event significant? 
Use the phrases in the box P I R S 

Le e extrae información de 
enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

                                                 
5 
6 
7 
8  

  UNIDADE 3: Sport for all 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
5 

Tipo de 
interacción6 

Destreza 
principal7 Indicadores de Logro CC Clave8 

3 Listen. Which sports do the 
speakers mention? CD 1.24 P I L S 

Utiliza  recursos audiovisuais 
para afianzar os coñecementos 
adquiridos na unidade 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
4 Listen again. Match the speakers 
to the questions. CD 1.24 P I L S 

Utiliza  recursos audiovisuais 
para afianzar os coñecementos 
adquiridos na unidade 
 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 

5 Listen and note the speakers’ 
answers. CD 1.24 P I L W 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
Let’s talk. 6 Ask and answer the 
questions in Ex 4 R P   S L 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Think & discuss 
A C P S L 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Homework 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
UNIDADE 3 - LESSON 2 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• ler un texto sobre o uso 
de biosensores no 
deporte no futuro para 
obter información 
específica 
• facerse unha idea xeral 
do contido do texto a 
partir dunha ollada 
superficial 
 
 

Lead-in 
W C L S 

Comprende debates ou 
discusións sobre temas do seu 
interese e participa 
respectando as normas 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

1 WORD POWER Match the words 
to the definitions P C R L S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE 

2 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P C R 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE 

3 Answer the questions in your own 
words. CD 1.25 P I R S Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os 
CCL, CD, 
CSC, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Student's  Book, páx. 30 e 
31 
Teacher’s Book, páx. 30 e 
31 
 

seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCEC 

4 Choose the best answers 
P C S 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

5 WORD POWER Find in the text … 

P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Let’s talk 6 Is technology making 
sport less exciting? Why / Why not? R C S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 
 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Language note 

A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, CAA 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

Say it aloud. CD 1.26 
R C R S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Optional extension 
A C R W 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Homework. Workbook páx. 26 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 
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UNIDADE 3 - LESSON 3 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar in context 
 
• aprender e practicar 
will, going to, present 
continuous, future 
continuous e future 
perfect para falar do 
futuro 
• aprender e practicar 
time clauses 
 
 
Student's  Book, páx. 32 e 
33 
Teacher’s Book, páx. 32 e 
33 
 

Lead-in 
W I L W 

Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, SIE 

1 Read the commentary. 
Which sport does it discuss? P I R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 GRAMMAR INITIATIVE Match the 
examples in the text to the uses P C R W 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

Language note 
A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

3 Choose the correct alternatives 
P C R S 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, SIE 

4 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

5 Complete the sentences. Use the 
prompts to help you P C R S 

Utiliza a linguaxe gestual para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás 

CCL, SIE 

Analyse C C R S Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

súas técnicas de aprendizaxe 
 

6 Choose the correct alternatives 
P C R S 

Utiliza a linguaxe gestual para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás 

CCL, SIE 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

7 CONSOLIDATE Complete the text 
with the correct form of the verbs in 
brackets 

P C L R S 
Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

8 Match the examples to the uses. 

P I R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

9 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets 

P C R S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións informais 

CCL, SIE, 
CCEC 

10 Answer the questions. 

P C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 

A I W 

Completa actividades escritas 
con información persoal ou 
relativa aos seus intereses 
persoais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework: Workbook páx. 22 e 23 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 
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UNIDADE 3 - LESSON 4 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Vocabulary 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
cos deportes, lugares e 
equipos 
 
 
Student's  Book, páx. 34 
Teacher’s Book, páx. 34 
 
 

Lead-in 
W C L S 

Presencia conversacións sobre 
o tema da unidade e extrae a 
información esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Complete the table with the 
words in the box P C R W 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A C S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Complete the sentences with 
words from Ex 1 P C R W 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Choose the correct collocations. 
P I L S 

Escoita indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

4 Make collocations with play, do 
and go and the sports in the box 

P I R S 

 Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

Optional extension 

A C R S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Let’s talk 5 Do you do any sports? P P L S Escoita conversacións informais CCL, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Have you got the correct 
equipment? 

relacionadas co tema da 
unidade e capta a información 
básica 

CCEC 

6 Read the dialogue and choose 
the correct alternatives P I R S 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, SIE, 
CCEC 

7 Listen and check your answers. 
CD 1.27 P I L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades relacionadas 

CCL, SIE, 
CCEC 

8 Now prepare a dialogue about 
sport P P L S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
UNIDADE 3 - LESSON 5 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
(continuación) 
 
• aprender e practicar o 
uso de xerundios  e de 
prefixos negativos 
 
Student's  Book, páx. 35 
Teacher’s Book, páx. 35 
  

Lead-in 
W I L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Match the examples to the uses 
P I R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE, 
CCEC 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

2 Complete the sentences with the 
gerund form of the verbs in the box P C R S 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Form opposite adjectives by using 
dis-, il-, im-, in-, ir- or un- P I R S 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note A C L Escoita charlas ou conferencias CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

4 Complete the sentences with 
negative prefixes and the 
adjectives in brackets P C R S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 CONSOLIDATE Complete the text 
with the words in the box P C W S L 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

PRONUNCIATION. CD 1.28-29 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Homework: Workbook páx. 20 e 21 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
 
UNIDADE 3 - LESSON 6 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
 
• escoitar unha 
entrevista de radio 
deportes extremos 
 
Student's  Book, páx. 36 
Teacher’s Book, páx. 36 

Lead-in 
W C L S 

Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Check you understand the words 
from the listening text. CD 1.30 P I L S 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
2 Read the introduction to Sports 
Hour and answer the questions P I R S 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 3 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the task P I R 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 Listen and choose the best 
answers. CD 1.31 P I L R 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

Let’s talk 5 Do you think it is 
irresponsible to encourage 
teenagers to take up extreme 
sports? Why / Why not? 

P C L S 
Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 

A I W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework: Workbook páx. 24 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

 
 
UNIDADE 3 - LESSON 7 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
(continuación) 
 
• practicar opcións de 
discusión, tomar 
decisións e facer, 
aceptar e rexeitar 
suxestións 
 

Lead-in 
W C W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Order the extracts then listen and 
check. CD 1.32 P I R L 

Le textos informativos sobre os 
temas intercurriculares e 
analízaos 

CCL, SIE, 
CD, CCEC 

2 Match the categories to 
examples in Ex 1 P C R S 

Practica como pedir 
información, solicitar axuda, dar 
consellos de forma educada 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Student's  Book, páx. 13 
Teacher’s Book, páx. 13 
 

Optional extension 

A I W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Which activities from the 
dialogue in Ex 1 would you do? 
Why? 

P P L S 
 Escoita conversacións informais 
relacionadas con temas 
socioculturais e intercurriculares 

CCL, SIE, 
CCEC 

PRONUNCIATION. CD 1.33 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Speaking Initiative. Task. You and 
your friends are spending a day at 
the sports centre. Suggest activities 
to the others you would like to do 

P I S 
Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE 

Analyse 
C C R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

Homework: Workbook páx. 25 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

 
UNIDADE 3 - LESSON 8 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• escribir un ensaio de 
opinión 
• aprender sobre os 
conectores as, because, 

Lead-in 
W C R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

1 Read the opinion essay. Does the 
writer think money is beneficial to 
sport? Why / Why not? 

P I R S 
Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 In which paragraph(s) does the P C R S L Escoita diálogos sobre xestións CCL, SIE, 



 
910 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

consequently, since, so, 
therefore 
 
 
Student's  Book, páx. 38 e 
39 
Teacher’s Book, páx. 38 e 
39 
 

writer … cotiás e extrae a información 
esencial 

CCEC 

Fast Finishers 
 A C W 

Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A I R S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 WORD POWER Read the text 
again and answer the questions P I R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 Complete the student’s essay in 
Ex 6 with the words int hei box P I R W 

Completa actividades referidas 
a situacións da vida cotiá 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

5 CONNECTORS Read the 
connectors in the box. Which 
introduce a cause and which 
introduce an effect? 

P C R S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A I R S 

Le opinións persoais, expresión 
de sentimentos, desexos, etc. e 
compáraos cos propios 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

6 Choose the correct alternatives 

P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Fast Finishers 
 A C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Writing Initiative. Task. Write an 
opinion essay with the title Top 
sports stars earn too much money P I W 

Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensaios, 
narracións incluíndo 
información detallada 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Homework: Workbook páx. 27 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE 

 
UNIDADE 3 - LESSON 9 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Lifelong learning skills 
 
• aprender a apuntar 
vocabulario 
efectivamente 
 
Student's  Book, páx. 40 
Teacher’s Book, páx. 40 
 

1 WORD CARDS Match 1–6 to 
examples a–f. P C R S L 

Le e comprende as seccións de 
repaso da unidade 
fomentando a aprendizaxe 
autónoma 

CCL, CAA, 
SIE 

2 DIAGRAMS Match the sports in 
the box to the correct verbs P I R W 

Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica 

CCL, CAA, 
CSC, SIE 

3 TABLES Match the adjectives in 
the box to the correct prefixes P C R W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás 
CCL, CAA, 

SIE 
Fast Finishers 
 A C R 

Le e extrae información de 
enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia 

CCL, CAA, 
SIE 

4 SENTENCES Write sentences with 
sports, places and equipment P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, CAA, 
SIE, CCEC 

5 Which technique is best for the 
vocabulary sets from Units 1 and 2? P P S L 

Escoita e comprende 
conversacións formais 
relacionadas co tema da 
unidade 

CCL, CAA, 
SIE, CCEC 

6 CHALLENGE Choose one of the 
vocabulary sets in Ex 5 and record 
the words indei fferent ways 

P I R W 
Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, CAA, 
SIE, CCEC 

 
   
 
 
 

 

UNIDADE 4 - LESSON 1 

  UNIDADE 4: Music 
  
 
 



 
912 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
9 

Tipo de 
interacción

10 
Destreza 

principal11 Indicadores de Logro CC 
Clave12 

 
Opening page 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
con música 
• escoitar catro 
monólogos sobre música 
 
 
Student's  Book, páx. 41 
Teacher’s Book, páx. 41 

Lead-in 
W C S W 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Match the words to make free-
time activities 
 

P C R W 
Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Collocate the words in the box to 
make music expressions P I R S 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A C L W 

Escoita indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Listen. What music expressions do 
the speakers mention? CD 1.34 P I L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

4 Listen again. Match the speakers 
to the questions. CD 1.34 P C R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

5 Listen again and note the 
speakers’ answers. CD 1.34 P I L W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás 
CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Let’s talk 6 Ask and answer the 
questions in Ex 4 R P   SL 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A C W R 

Completa actividades escritas 
con información persoal ou 
relativa aos seus intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

                                                 
9 
10 
11 
12 c  
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
9 

Tipo de 
interacción

10 
Destreza 

principal11 Indicadores de Logro CC 
Clave12 

persoais 
Think & discuss A C P R L S Le descricións persoais e analiza 

a súa dimensión social 
CCL, SIE, 

CCEC 
Homework 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
UNIDADE 4 - LESSON 2 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• ler un texto sobre o 
programa Auto-Tune® 
para obter información 
específica 
• predicir o contido de 
cada parágrafo a partir 
de frases tópicas 
 
Student's  Book, páx. 42 e 
43 
Teacher’s Book, páx. 42 e 
43 
 

Lead-in 
W I L W 

Escoita e comprende 
conversacións formais 
relacionadas co tema da 
unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 WORD POWER Match the words 
and phrases to the definitions P C R S 

Utiliza a linguaxe gestual para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Skim the text. Is it about 
technology, singers or TV shows? P I R S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P I R S 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 Are the sentences true or false? 
Quote words from the text to 
support your answers. CD 1.35 

P I R S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

5 Choose the best answers 
P C R S 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

6 WORD POWER Find words in the P C R S Practica e reproduce a CCL, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

text that mean … pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCEC 

Let’s talk 7 Do you think using Auto-
Tune is cheating? Why / Why not? R C S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 

A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, CAA 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

Say it aloud. CD 1.36 
R C R S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A C R W 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework. Workbook páx. 34 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 4 - LESSON 3 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar in context 
 
• aprender e practicar 
modais de obrigación, 
posibilidade e certeza 

Lead-in 
W C L S 

Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Read the guidelines for judges 
P I R S L 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

• aprender e practicar 
perfectos modais 
• aprender e practicar 
can, could e be able to 
para capacidade 
 
Student's  Book, páx. 44 e 
45 
Teacher’s Book, páx. 44 e 
45 
 

Optional extension 

A I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 GRAMMAR INITIATIVE Match the 
examples in the text to the uses P C R W 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

3 Choose the correct alternatives 
P C R S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

4 Match sentences 1−5 to 
comments a−e P I R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Language note 

A I R 
Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Optional extension 

R A C E C R W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 Rewrite the sentences with the 
modals in brackets P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

6 CONSOLIDATE Complete the text 
with these modals P C L R W S 

Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A I R W 

Le textos informativos sobre os 
temas intercurriculares e 
analízaos 

CCL, SIE, 
CCEC 

7 Read the sentences and study 
the modals. Match the sentences 
to uses a−c 

P C R S 
Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

8 Write sentences using modal 
perfects. P I R W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

9 Complete the sentences with the 
correct form of can or be able to P I R S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework: Workbook páx. 30 e 31 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 4 - LESSON 4 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Vocabulary 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
coa música 
• aprender e practicar 
adxectivos para describir 
a música 
 
 
Student's  Book, páx. 46 
Teacher’s Book, páx. 46 
 
 

Lead-in 
W C S 

Participa en traballos 
cooperativos (proxectos, 
presentacións, etc.) e exponos 
ante a clase 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Read the words in the box. Which 
are verbs and which are nouns? P C R S 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

2 Match the sentence halves 

P C R S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Match the adjectives to the 
synonyms P I R L S Fai presentacións simples 

relacionadas co tema da 
CCL, SIE, 

CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

unidade seguindo un exemplo 
Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

4 Which of the adjectives in Ex 3 
are positive and which are 
negative? 

P C R L S 
Escoita indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 Complete the sentences with 
adjectives from Ex 3 P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE, 
CAA 

6 Read the dialogue and choose 
the correct alternatives P I R 

Le textos  argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 
 

CCL,  SIE, 
CCEC 

7 Listen and check your answers. 
CD 1.37 P I L 

Escoita diálogos sobre xestións 
cotiás e extrae a información 
esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 

8 Now prepare a dialogue about 
music P P L S 

Interpreta conversacións 
formais por parellas seguindo un 
modelo 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 4 - LESSON 5 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
(continuación) 
 
• estudar adxectivos 
coas terminacións -ed/-
ing 
• practicar a pronuncia 
correcta de adxectivos 
terminados en –ed 
• aprender adxectivos 
compostos para describir 
personalidade e 
aparencia 
 

Lead-in 
W C R L S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Read the verbs in the box. Write 
the -ed and –ing adjective form of 
each P C R W 

Completa actividades referidas 
a situacións da vida cotiá 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

2 How would you feel in these 
situations? P I R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 How would you describe these 
situations? P I L S 

Escoita diálogos sobre xestións 
cotiás e extrae a información 
esencial 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Student's  Book, páx. 11 
Teacher’s Book, páx. 11 
  

4 Complete the sentences with the 
-ed or –ing adjective form of the 
verbs in brackets 

P C R W 
Le opinións persoais, expresión 
de sentimentos, desexos, etc. e 
compáraos cos propios 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 

A I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 Match the compound adjectives 
to the definitions P C R S 

Utiliza a linguaxe gestual para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

6 Which of the compound 
adjectives in Ex 5 describe 
personality and which describe 
appearance? 

P C L S 

Presencia conversacións sobre 
o tema da unidade e extrae a 
información esencial 
 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

7 CONSOLIDATE Replace the words 
in bold in the text with the 
synonyms in the box. P C R S 

Le artigos de prensa, revistas, 
páxinas web, etc, e analiza a 
información 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A I R W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

PRONUNCIATION 

P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

Homework: Workbook páx. 28 e 29 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 4 - LESSON 6 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
 
• escoitar un programa 
de radio sobre a historia 
dos festivais musicais 
 
Student's  Book, páx. 48 
Teacher’s Book, páx. 48 
 

Lead-in 
W I R S 

Fala sobre temas socioculturais, 
mostrando respecto cara a 
outras culturas 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

1 Read the introduction. Have you 
heard of these music festivals? P I R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

2 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P I R 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 Listen. Are the statements true or 
false? Correct the false statements. 
CD 1.40 

P C L S 
Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
4 Listen again and choose the best 
answers. CD 1.40 P C L S 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
Let’s talk 5 Have you ever been to 
a music festival? Describe it. R C S 

É capaz de narrar historias 
complexas, describindo o 
argumento e os puntos 
principais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 

A I R W 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Homework: Workbook páx. 32 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
UNIDADE 4 - LESSON 7 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 

Lead-in W I L S Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

(continuación) 
 
• falar con detalle 
dunha foto relacionada 
con música 
 
Student's  Book, páx. 49 
Teacher’s Book, páx. 49 
 

as opinións dos demais 
1 Listen and read the extract. 
Which photo is described? CD 1.41 P I L S 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

2 Match the categories to 
examples in the extract in Ex 1 P C R S 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, SIE, 
CCEC 

3 What would your ideal festival 
line-up be? P C L S 

Comprende debates ou 
discusións sobre temas do seu 
interese e participa 
respectando as normas 

CCL, SIE, 
CCEC 

Optional extension 

A I R W 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos  
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

PRONUNCIATION. CD 1.42 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

Speaking Initiative. Task. Describe 
the people in one of the photos P I S 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 
 

CCL, SIE 

Analyse 

C C R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, CAA 

Homework: Workbook páx. 33 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

UNIDADE 4 - LESSON 8 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• escribir unha descrición 
dunha persoa 
• aprender sobre a orde 
dos adxectivos 
• aprender sobre 
conectores de adición e 
contraste 
 
 
Student's  Book, páx. 50 e 
51 
Teacher’s Book, páx. 50 e 
51 
 

Lead-in 
W C S 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Describe the man in the photo on 
this page P I S 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A C R S 

Le textos informativos sobre 
temas socio-culturais e extrae a 
información fundamental 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

2 Read the text. Match the 
descriptions to paragraphs A−C P C R S 

Le textos informativos sobre 
temas socio-culturais e extrae a 
información fundamental 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Optional extension 

A I R S 

Practica como pedir 
información, solicitar axuda, dar 
consellos de forma educada, 
etc 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

3 WORD POWER Categorize the 
adjectives in bold in the text C C R L S 

Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, CSC, 
CCEC, SIE 

4 Add the words in the box to the 
table in Ex 3 P I R 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CCEC, SIE 

5 Rewrite the sentences with the 
adjectives in brackets in the 
correct order P C W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

6 Add the adjectives in Ex 5 to the 
categories in Ex 3 

P I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 
 

CCL, SIE 

7 CONNECTORS Read the words in 
the box. Are they connectors of 
addition or contrast? 

P C R S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións informais 

CCL, SIE 



 
922 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

8 Rewrite the sentences with the 
words in brackets P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

Optional extension 

A I R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CCEC, SIE 

Writing Initiative. Task. Write a 
description of a famous musician P I W 

Escribe descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, etc, de 
forma respectuosa 

CCL, CSC, 
CCEC, SIE 

Homework: Workbook páx. 35 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

 
 
 
UNIDADE 4 - LESSON 9 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Lifelong learning skills 
 
• aprender a traballar 
con dicionarios online 
para entender 
vocabulario novo 
 
Student's  Book, páx. 52 
Teacher’s Book, páx. 52 
 

1 Have you ever used an online 
dictionary? P C R S L 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, CD, 
CAA, SIE, 

CCEC 

2 List the advantages or 
disadvantages. P P  R W 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 

CCL, CAA, 
SIE 

3 Label the dictionary with features 
1–10. P C R S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto as opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, CAA, 
SIE 

4 Look up words 1–5 in a dictionary 
and match them to synonyms a–e. P C R S 

Le e extrae información de 
enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia 

CCL, CAA, 
SIE 

Fast Finishers A C W Escribe unha reseña, unha CCL, CAA, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 biografía, un informe, un 
resumo, etc, utilizando 
información específica 

SIE 

5 CHALLENGE Complete the review 
with words 1–5 in Ex 4. P I R 

Le e comprende as seccións de 
repaso da unidade 
fomentando a aprendizaxe 
autónoma 

CCL, CAA, 
SIE 

Optional extension 
A I W 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 

CCL, CAA, 
SIE 

 
    

 
 
 
 

UNIDADE 5 
- LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
13 

Tipo de 
interacción

14 
Destreza 

principal15 Indicadores de Logro CC 
Clave16 

 
Opening page 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
con problemas do medio 
ambiente 
• escoitar catro 
monólogos sobre medio 
ambiente 
 
 
Student's  Book, páx. 53 
Teacher’s Book, páx. 53 

Lead-in 
W C S L 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

1 Name the environmental 
problems in the photos and 
answer the questions in the quiz P C S L 

Escoita diálogos sobre xestións 
cotiás e extrae a información 
esencial 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Fast Finishers 
 A C L S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Extend cultural knowledge A C L Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 

CCL, 
CMCT, 

                                                 
 
. 
 
  

  UNIDADE 5: Places 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
13 

Tipo de 
interacción

14 
Destreza 

principal15 Indicadores de Logro CC 
Clave16 

capta a información 
fundamental 
 

CSC, SIE 

2 Listen. Which problems do the 
speakers mention? CD 1.43 P C L S 

Presencia conversacións sobre 
o tema da unidade e extrae a 
información esencial 
 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

3 Listen again. Match the speakers 
to the questions. CD 1.43 P C L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

4 Listen again and note the 
speakers’ answers. CD 1.43 P I L W 

Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

Let’s talk 5 Ask and answer the 
questions in Ex 3 P P R S L 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Think & discuss 
A C C R S L 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Homework 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

 
UNIDADE 5 - LESSON 2 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• ler un texto sobre 
desastres naturais nunha 
viaxe de lúa de mel 
• desenvolver estratexias 
para adiviñar o 

Lead-in 
W C L S 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
1 WORD POWER Match the words 
and phrases to the definitions P C R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
2 Are the sentences true or false? P C R L S Le instrucións, indicacións , CCL, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

significado de palabras 
difíciles a partir do 
contexto 
 
Student's  Book, páx. 54 e 
55 
Teacher’s Book, páx. 54 e 
55 
 

Quote words from the text to 
support your answers 

carteis, fichas informativas, etc, 
e comprende información 
específica 

CMCT, 
CSC, SIE 

3 DEVELOPING SKILLS Read the box 
then do Ex 4 P I R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
4 Find the words in the text. Choose 
the best meaning according to the 
context 

P I R S 
Utiliza a linguaxe gestual para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Fast Finishers 
 A C W S 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
5 Answer the questions in your own 
words P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Let’s talk 6 Do you think the 
Svanstroms should have gone 
home earlier? Why / Why not? 

R C S 
Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Analyse 

C C R S 
Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Language note 
A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Say it aloud. CD 1.45 
R C R S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, CD, 
SIE 

Optional extension 
A C R 

Le e extrae información de 
enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Homework. Workbook páx. 42 R A C E I W Completa actividades de 

repaso e  auto-avaliación con 
CCL, 

CMCT, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

información relativa aos seus 
intereses 

CSC, SIE 

 
 
 
 
UNIDADE 5 - LESSON 3 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar in context 
 
• aprender e practicar 
pronombres relativos en 
cláusulas relativas 
definitorias e non 
definitorias, incluíndo a 
omisión de pronombres 
relativos 
 
Student's  Book, páx. 56 e 
57 
Teacher’s Book, páx. 56 e 
57 
 

Lead-in 
W C W R S L 

Escribe descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, etc, de 
forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, SIE 

1 What natural disaster does the 
text describe? Do you remember 
it? 

P C L R S 
Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

2 GRAMMAR INITIATIVE Match the 
examples in the text to the uses P C R W 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

Optional extension 

A I R W 

Escribe unha reseña, unha 
biografía, un informe, un 
resumo, etc, utilizando 
información específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

3 Complete the sentences with 
who, whose, which, where or 
when. Which of them can be 
replaced by that? 

P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

4 Rewrite the sentences with 
relative clauses P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Fast Finishers 
 A I R 

Le textos informativos sobre 
temas socio-culturais e extrae a 
información fundamental 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

5 Read the sentences and study 
the relative clauses. Choose the 
correct alternatives to complete 
rules a−c 

P C R S 
Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

6 Join the sentences using 
non-defining relative clauses. 
Remember to use commas 

P I R W 
Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, 
CMCT, SIE 

7 Are the relative clauses defining 
or non-defining? Add commas 
where necessary 

P I R S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, 
CMCT, SIE 

Optional extension 

A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

8 Read the sentences. Which 
pronouns can be omitted? Why / 
Why not? P I R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

9 CONSOLIDATE Complete the text 
with relative pronouns. P C R S 

 Le textos informativos sobre 
temas intercurriculares e 
analízaos 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

Fast Finishers 
 A P  W R L S 

Le textos informativos sobre 
temas socio-culturais e extrae a 
información fundamental 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Homework: Workbook páx. 38 e 39 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE 

 
UNIDADE 5 - LESSON 4 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Vocabulary 
 
• aprender e practicar 
adxectivos para describir 
as cidades e o campo 
• aprender e practicar 
phrasal verbs 
relacionados co medio 
ambiente 
 
 
Student's  Book, páx. 58 
Teacher’s Book, páx. 58 
 
 

Lead-in 
W I S R L 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, 
CMCT, SIE 

1 Read the adjectives in the box. 
Which describe cities and which 
describe the countryside? 

P I R S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións informais 

CCL, 
CMCT, SIE 

2 Choose the correct alternatives 
P C R W 

Escribe descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, etc, de 
forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, SIE 

Fast Finishers 
 A C W 

Escribe descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, etc, de 
forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, SIE 

3 Replace the words in bold with 
the phrasal verbs in the box P C R W 

Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, 
CMCT, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Let’s talk 4 Answer the questions 

P C S 

Participa en traballos 
cooperativos (proxectos, 
presentacións, etc.) e exponos 
ante a clase 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Optional extension 

A I W 

Completa actividades escritas 
con información persoal ou 
relativa aos seus intereses 
persoais 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 Read the dialogue and choose 
the correct alternatives P C R 

Le opinións persoais, expresión 
de sentimentos, desexos, etc. e 
compáraos cos propios 

CCL, SIE, 
CCEC 

6 Listen and check your answers. 
CD 1.46 P I L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 
 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

7 Now prepare a dialogue about 
holiday destination P P L S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, SIE, 
CCEC 

 
UNIDADE 5 - LESSON 5 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
(continuación) 
 
• estudar xerundios e 
infinitivos 
• estudar be used to e 
get used to 
• practicar a pronuncia 
de /iː/ e /ɪ/ 
 
Student's  Book, páx. 59 
Teacher’s Book, páx. 59 
  

Lead-in 
W C R S 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, 
CMCT, SIE 

1 Match sentences 1−7 to uses 
a−g. P I R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

2 Read the verbs in the box. Are 
they followed by the gerund or the 
infinitive? 

P I R S 
Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

3 Complete the sentences with the 
gerund or the infinitive form of the 
verbs in brackets 

P C R W 
Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

PRONUNCIATION. CD 1.47-48 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Analyse 

C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, CAA 

4 Choose the correct alternatives 

P C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, SIE 

5 CONSOLIDATE Complete the text 
with the words in the box 

P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Homework: Workbook páx. 36 e 37 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE 

UNIDADE 5 - LESSON 6 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
 
• escoitar programa de 
radio sobre o traballo de 
Earthship Biotecture 
 
Student's  Book, páx. 60 
Teacher’s Book, páx. 60 
 

Lead-in 
W C S L 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
1 Check you understand the words 
from the listening text. CD 1.49 P I L S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
2 Read the introduction. What do 
you think the programme is about? P I R 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

3 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the task. CD 1.50 P I R L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades relacionadas 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Extend cultural knowledge A C L Escoita charlas ou conferencias CCL, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CMCT, 
CSC, SIE 

4 Listen again and answer the 
questions. CD 1.50 P C L S 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
5 Listen again and choose the best 
answers. CD 1.50 P C L S 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 
 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 

Let’s talk 6 Would you like to live in 
an Earthship? Why / Why not? P C S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Optional extension 

A I R 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 
 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Homework: Workbook páx. 40 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

 
 
UNIDADE 5 - LESSON 7 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
(continuación) 
 
• falar con detalle dun 
lugar  que se queira 
visitar 
 
Student's  Book, páx. 61 

Lead-in 
W C R S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, 
CMCT,  SIE 

1 Listen and read the extract. 
Match the description to a photo. 
CD 1.51 P I L R 

Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as 
diferenzas respecto da propia 
cultura 

CCL, 
CMCT, 
CD, SIE, 
CCEC 

2 Match the categories to P C R S Le instrucións, indicacións, CCL, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Book, páx. 61 
 

examples in the extracts in Ex 1 carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CMCT,  SIE 

3 How would you describe the 
place where you live? P P L S 

Comprende debates ou 
discusións sobre temas do seu 
interese e participa 
respectando as normas 

CCL, 
CMCT,  SIE 

PRONUNCIATION. CD 1.52 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

Speaking Initiative. Task. Describe a 
photo of a place you would like to 
visit P I S 

É capaz de narrar historias 
complexas, describindo o 
argumento e os puntos 
principais 

CCL, 
CMCT,  SIE 

Analyse 
C C R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

Homework: Workbook páx. 41 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, SIE 

UNIDADE 5 - LESSON 8 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• escribir unha descrición 
dun lugar 

Lead-in 
W C L S 

Escoita indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial 

CCL, 
CMCT, SIE 

Extend cultural knowledge A C L Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 

CCL, 
CMCT, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

• aprender sobre o uso 
dos artigos a /  an, the 
ou a súa ausencia 
 
 
Student's  Book, páx. 62 e 
63 
Teacher’s Book, páx. 62 e 
63 
 

capta a información 
fundamental 

1 Read the description. Does the 
writer like Tarifa? Why / Why not? P I L R S 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, 
CMCT, SIE 

Optional extension 
A I R 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, 
CMCT, SIE 

2 In which paragraph(s) does the 
writer … P C R S L 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Fast Finishers 
 A C W L R 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Optional extension 

A I R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, SIE 

3 WORD POWER Find four relative 
clauses in the text. Are they 
defining or non-defining? P I R 

Le e comprende as seccións de 
repaso da unidade 
fomentando a aprendizaxe 
autónoma 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

4 Rewrite the sentences with 
relative clauses. Make any 
necessary changes P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 
 

CCL, 
CMCT, SIE 

5 ARTICLES Look at the bold words 
in the text. Match them to the rules 
for articles 

P I R S 
 Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 

CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

fundamental 
Optional extension 

A I R S L 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, SIE 

6 Complete the text with the, a/an 
or non article (-) P C W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Writing Initiative. Task. Write a 
description of a place you know 
or that you have visited 

P I W 
Escribe descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, etc, de 
forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, SIE 

Homework: Workbook páx. 43 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, SIE 

 
 
 
UNIDADE 5 - LESSON 9 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Lifelong learning skills 
 
• aprender como 
comprender tanto o 
significado como o tipo 
gramatical dos phrasal 
verbs 
 
Student's  Book, páx. 64 
Teacher’s Book, páx. 64 
 

1 Take the phrasal verbs quiz. 
Compare your answers P P  R S 

Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica 

CCL, CAA, 
SIE 

2 Match the examples with the 
types of phrasal verbs P C R S 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, CAA, 
SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

3 Dictionaries give information 
about phrasal verbs. Look at the 
two dictionary entries. Which verb is 
separable? 

P I R 
Le e extrae información de 
enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia 

CCL, CAA, 
SIE 

4 Order the words to make 
sentences. Be careful with the word P I R S Participa en xogos poñendo en 

práctica as explicacións 
CCL, CAA, 

SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

order gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

5 CHALLENGE Classify the phrasal 
verbs in the quiz. Are they transitive 
or intransitive? Use the Macmillan 
Online Dictionary to help you 

P I L R 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, CAA, 
SIE 

    
 

 
 
 
 

UNIDADE 6 - 
LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC 

Clave17 

 
Opening page 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
con temas científicos e 
inventos 
• escoitar catro 
monólogos sobre o 
futuro 
 
 
Student's  Book, páx. 65 
Teacher’s Book, páx. 65 

Lead-in 
W C L S 

Escoita e comprende 
conversacións formais 
relacionadas co tema da 
unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

1 Match the words in the box to the 
definitions in question 1 of the quiz P C R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE 

2 Answer questions 2 and 3 in the 
quiz P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Fast Finishers 
 A I W S L 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 
 

CCL, 
CMCT, SIE 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, 
CMCT, SIE 

3 Listen. What inventions do the 
speakers mention? CD 2.02 P I L Escoita gravacións sobre o 

tema da unidade  e interpreta 
CCL, 

CMCT, 
                                                 
17 

  UNIDADE 6: Science 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC 

Clave17 
a información CD, SIE 

4 Listen again. Match each 
speaker to a question. CD 2.02 P I R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 
CD, SIE 

5 Listen again and note the 
speakers' answers. CD 2.02 P I L W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás 
CCL, 

CMCT, 
CD, SIE 

Let’s talk. 6 Ask and answer the 
questions in Ex 4 R P   SL 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, 
CMCT, SIE 

Think & discuss 
A C C S L 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT, SIE 

Homework 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, SIE 

UNIDADE 6 - LESSON 2 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• ler un texto sobre mitos 
científicos amplamente 
difundidos para obter 
información específica 
• predicir o tema dando 
unha ollada ao texto 
buscando as palabras 
Clave 
 
Student's  Book, páx. 66 e 
67 
Teacher’s Book, páx. 66 e 
67 
 

Lead-in 
W I R W 

Completa actividades referidas 
a situacións da vida cotiá 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

1 WORD POWER Match the words 
to the definitions P I R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE 

2 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P I R 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, 
CMCT, SIE 

3 Choose the best answers. CD 2.03 
 P I R S 

Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, 
CMCT, 
CD, SIE 

4 Are the statements true or false? 
Quote words from the text to 
support your answers P I S 

 Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Language note 
A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 
 

5 WORD POWER Find in the text … 

P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 
 

CCL, 
CMCT, SIE 

Let’s talk 6 Had you heard these 
scientific myths before? Which ones 
have you heard? R C S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 
 

CCL, 
CMCT, SIE 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Language note 
A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE 

Say it aloud. CD 2.04 
R C R S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, SIE 

Optional extension 
A C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Homework: Workbook páx. 50 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, SIE 
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UNIDADE 6 - LESSON 3 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar in context 
 
• aprender e practicar o 
first conditionals con if  e 
unless 
• aprender e practicar 
second conditional e 
third conditional 
 
Student's  Book, páx. 68 e 
69 
Teacher’s Book, páx. 68 e 
69 
 

Lead-in 
W C R S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, SIE 

1 Read the interview 
P I R 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, 
CMCT, SIE 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE 

2 GRAMMAR INITIATIVE Match the 
examples in the text to the uses P I R W 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

3 Choose the correct alternatives 
P C R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Optional extension 

A C R S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

4 Which sentences in Ex 3 are first 
conditionals? Rewrite them using 
unless if possible P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

5 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

6 Read the example and complete 
the rule P C R S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, SIE 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

7 Match the sentence halves to 
make third conditional sentences P C R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE 

8 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets P C W S 

 Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Optional extension 

A C W S 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

9 Rewrite the sentences to make 
 first, second or third conditional 
statements. Use the correct form of 
the verbs in brackets 

P C W S 

 Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

10 CONSOLIDATE Complete the 
text with the correct form of the 
verbs in brackets 

P C R W 
Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, 
CMCT, SIE 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 



 
940 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

Homework: Workbook páx. 46 e 47 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE 

UNIDADE 6 - LESSON 4 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Vocabulary 
 
• aprender e practicar 
nomes e traballos 
científicos 
 
Student's  Book, páx. 70 
Teacher’s Book, páx. 70 
 
 

Lead-in 
W C L W 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 

CCL, 
CMCT, SIE 

1 Match the verbs and phrases to 
form collocations. You can use the 
verbs more than once 

P I R S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións informais 

CCL, 
CMCT, SIE 

2 Name the jobs for each of the 
science subjects in Ex 1 P C W S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, SIE 

3 Complete the table with the 
related jobs P C R W 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE 

Fast Finishers 
 A C W 

Completa actividades referidas 
a situacións da vida cotiá 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, 
CMCT, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE 

4 Complete the sentences with 
words from Ex 2 and Ex 3 P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Optional extension A I L Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 

CCL, 
CMCT, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

familiares e cotiáns 
5 Read the dialogue and choose 
the correct alternatives P I R 

Le historias, contos, extractos de 
novelas, ensaios, narracións, 
etc. e comprende información 
detallada 

CCL, 
CMCT, SIE 

6 Listen and check your answers. 
CD 2.05 P I L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 
 

CCL, 
CMCT, SIE 

7 Now prepare a dialogue about 
science P P L S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, 
CMCT, SIE 

UNIDADE 6 - LESSON 5 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
(continuación) 
 
• estudar nomes 
compostos e practicar a 
súa pronuncia 
• aprender phrasal verbs 
 
Student's  Book, páx. 71 
Teacher’s Book, páx. 71 
  

Lead-in 
W C R S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

1 Match the words to form 
compound nouns P C R S 

Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

2 Use words 1–6 in Ex 1 and the 
words in the box to form more 
compound nouns 

P I R S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, 
CMCT, SIE 

3 Complete the notes with nouns 
from Ex 1 and Ex 2 P C R W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás 
CCL, 

CMCT, SIE 
Fast Finishers 
 A C W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 

4 Match the sentence halves 

P I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

5 Match the definitions to the 
phrasal verbs in Ex 4 P I R S 

Utiliza a linguaxe gestual para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás 
 

CCL, 
CMCT, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

6 CONSOLIDATE Complete the text 
with the words in the box P C R S 

 Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 
 

CCL, 
CMCT, SIE 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

PRONUNCIATION. CD 2.06-07 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Homework: Workbook páx. 44 e 45 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 6 - LESSON 6 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
 
• escoitar un programa 
de radio sobre catro 
científicos famosos que 
utilizaron o seu propio 
corpo para investigar 
 
Student's  Book, páx. 72 

Lead-in 
W C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, SIE 

1 Check you understand the words 
from the listening text. CD 2.08 P I R L S 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, 
CMCT, 
CD, SIE 

2 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P I R Le instrucións, indicacións , 

carteis, fichas informativas, etc. 
CCL, 

CMCT, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Book, páx. 72 
 

e comprende información 
específica 

3 Read the summary of the radio 
programme. What do you know 
about the Curies? 

P I R S 
Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, 
CMCT, SIE 

4 Listen. Are the statements true or 
false? Correct the false statements. 
CD 2.09 
 

P I L S 
Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, 
CMCT, 
CD, SIE 

5 Listen again and answer the 
questions in your own words. 
CD 2.09 P C L S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 
CD, SIE 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE 

Let’s talk 6 Do you think these 
scientists are right to experiment on 
themselves? Why / Why not? 

R C S 
Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, SIE 

Homework: Workbook páx. 48 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, SIE 

UNIDADE 6 - LESSON 7 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
(continuación) 
 
• facer unha 
presentación sobre o 
tema Un invento sen o 
que non podería vivir 
 
Student's  Book, páx. 73 
Teacher’s Book, páx. 73 

Lead-in 
W C R S 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, 
CMCT, SIE 

1 Listen and read the extract. What 
invention does the speaker 
mention? CD 2.10 

P I L R S 
 Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades relacionadas 

CCL, 
CMCT, 
CD, SIE 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE 

2 Match the categories to P C R S Le e identifica información CCL, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 examples in the extract in Ex 1 básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CMCT, SIE 

3 How do you listen to music? 

P C L S 

Comprende debates ou 
discusións sobre temas do seu 
interese e participa 
respectando as normas 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

PRONUNCIATION. CD 2.11 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Analyse 
C C R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Speaking Initiative. Task.  Give a 
short presentation on the topic An 
invention I couldn’t live without 

P I S 
Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE 

Homework: Workbook páx. 41 
R A C E I S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, SIE 

UNIDADE 6 - LESSON 8 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• escribir un ensaio con 
razóns a favor e en 
contra 
• aprender a utilizar 
conectores de adición e 
contraste 
 
Student's  Book, páx. 74 e 
75 
Teacher’s Book, páx. 74 e 
75 
 

Lead-in 
W C R S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
1 Read the essay. Does the writer 
agree with the essay title? P I L R S Le e comprende o argumento 

de textos literarios sinxelos 
CCL, 

CMCT, SIE, 
CCEC 

2 Match the descriptions to 
paragraphs A–D P C R S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, SIE 

Fast Finishers 
 A C R S 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc. e 
extrae información específica 

CCL, SIE 

Language note 
A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 

CCL, CAA 



 
945 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

fundamental 
Optional extension 

A I R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, SIE 

3 WORD POWER Are the 
expressions in the box used to 
introduce the writer’s opinion, other 
people’s opinions or facts? 

P C R S 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc, 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE 

4 CONNECTORS Read the 
connectors in the box. Do they 
show addition or contrast? P C R W S 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

5 Choose the correct alternatives 

P C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, SIE 

Optional extension 

A P W R S L 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 
 

CCL, 
CMCT, SIE 

Writing Initiative. Task. Write a for 
and against essay on the topic 
The internet has caused more harm 
than good 

P I W 

Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensaios, 
narracións incluíndo 
información detallada 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Homework: Workbook páx. 51 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, SIE 

UNIDADE 6 - LESSON 9 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Lifelong learning skills 
 
• aprender vocabulario 
conectado coa 

1 Take the quiz. Are you a techie? 
P C R S W 

Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE 
Fast Finishers 
 A C L S Fai preguntas aos compañeiros 

respectando as convencións 
CCL, 

CMCT, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

tecnoloxía da 
información 
• aprender como 
traballar con correos 
electrónicos e internet 
• aprender  a facer 
presentacións con 
diapositivas 
 
Student's  Book, páx. 76 
Teacher’s Book, páx. 76 
 

sociais CAA, CSC, 
SIE 

2 Read the tops tips for 
presentation slides. Which are most 
important? P C R S 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc, 
e comprende información 
específica 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE 

3 Look at the two slides and the top 
tips for presentation slides. Which is 
the best slide? Explain your answer 

P P L S 
Presencia conversacións sobre 
o tema da unidade e extrae a 
información esencial 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE 
4 CHALLENGE Prepare some 
presentation slides for your 
presentation on page 73. Give 
your presentation to the class 

P C L S 
Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE 

Optional extension 

A I L S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE 

 
   
 
 

UNIDADE 7 - LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
18 

Tipo de 
interacción

19 
Destreza 

principal20 Indicadores de Logro CC 
Clave21 

 
Opening page 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
con obras de arte 
• escoitar catro 
monólogos sobre a arte 

Lead-in 
W C L S 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Match the words in the box to the 
works of art P C R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge A C L Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 

CCL, SIE, 
CCEC 

                                                 
18 
19 
20 
21; 

  UNIDADE 7: Is it art? 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
18 

Tipo de 
interacción

19 
Destreza 

principal20 Indicadores de Logro CC 
Clave21 

 
 
Student's  Book, páx. 77 
Teacher’s Book, páx. 77 

capta a información 
fundamental 
 

2 Listen. Which art words are 
mentioned? CD 2.12 P I L S 

 Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades relacionadas 
 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

3 Listen again. Match the speakers 
to the questions. CD 2.12 P C L S 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 
 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

4 Listen again and note the 
speakers’ answers. CD 2.12 P I L W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Let’s talk 5 Choose a work of art 
from this page and describe it to a 
partner P P R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 

Think & discuss 
A C P S L 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 7 - LESSON 2 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• ler un texto sobre “arte 
móbil” para obter 
información específica 
• practicar a 
identificación de 
pronombres e 

Lead-in 
W C R S 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
1 WORD POWER Match the phrases 
to the definitions P C R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
2 Scan the text and find … P C R Le textos informativos sobre o 

tema principal da unidade e 
CCL, 

CMCT, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

demostrativos 
 
Student's  Book, páx. 78 e 
79 
Teacher’s Book, páx. 78 e 
79 
 

extrae información relevante CCEC 
3 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the task P I R S 

 Le textos informativos sobre 
temas intercurriculares e 
analízaos 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
4 Are the sentences true or false? 
Quote words from the text to 
support your answers. CD 2.13 

P I L R S 
 Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
5 Answer the questions in your own 
words P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Optional extension 
A C L S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
6 WORD POWER Match the words 
to the definitions P C R S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 
 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Let’s talk 7 Do you ever go to 
exhibitions? P C S 

Fala sobre temas socioculturais, 
mostrando respecto cara a 
outras culturas 
 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Language note 
A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Say it aloud. CD 2.14 
R C R S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

comunicación 

Optional extension 
A C R W 

Le e extrae información de 
enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia 

CCL, SIE, 
CCEC 

Homework. Workbook páx. 58 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 7 - LESSON 3 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar in context 
 
• aprender e practicar 
formas pasivas, 
transformando frases 
activas en pasivas e 
omitiendo o axente 
• aprender e practicar 
have / get something 
doe 
 
Student's  Book, páx. 80 e 
81 
Teacher’s Book, páx. 80 e 
81 
 

Lead-in 
W P R S 

Interpreta conversacións 
informais por parellas 
respectando as normas e 
convencións sociais 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Look at the album cover. Do you 
know where the photo was taken? P I R S 

Le artigos de prensa, revistas, 
páxinas web, etc, e analiza a 
información 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

2 GRAMMAR INITIATIVE Match the 
examples in the text to the tenses P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

3 Complete the sentences with the 
correct passive form of the verbs in 
brackets 

P C R W 
Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Optional extension 

A I R S 

 Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

4 Write questions in the passive. Use 
the prompts to help you P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Fast Finishers 
 A I S 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

5 Study the examples and 
complete the transformation rules P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

6 Transform the sentences from 
active to passive. Omit the agent 
where possible P I R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

7 Read the sentences. Who does 
the job in each case? Choose the 
correct answers 

P I R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Optional extension 

A I R S 

 Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, SIE, 
CCEC 

8 Rewrite the sentences using have 
/ get something doe P C R W Completa actividades 

poñendo en práctica as 
CCL, 

CMCT, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

explicacións gramaticales da 
unidade 

CCEC 

Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE 

9 CONSOLIDATE Complete the text 
with the correct passive form of the 
verbs in brackets P C R W 

Escribe artigos de prensa, 
revistas, páxinas web, etc, 
seguindo un modelo 
 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A I R W 

Escribe artigos de prensa, 
revistas, páxinas web, etc, 
seguindo un modelo 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Homework: Workbook páx. 55 e 56 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

UNIDADE 7 - LESSON 4 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Vocabulary 
 
• aprender e practicar 
verbos relativos á 
fotografía 
• aprender e practicar 
vocabulario relativo a 
artistas e ás súas 
ferramentas de traballo 
 

Lead-in 
W I R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

1 Order the photography verbs in 
the box in the order in which they 
happen P I R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

2 Complete the sentences with the 
verbs from Ex 1. P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Let’s talk 3 What do you do with 
your photos after you’ve taken P C S  Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os 
CCL, 

CMCT, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Student's  Book, páx. 82 
Teacher’s Book, páx. 82 
 
 

them? seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCEC 

4 Categorize the words in the box 
P I R 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Fast Finishers 
 A C S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

5 Replace the words in bold with 
the correct words from Ex 4 P C R S 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

Optional extension 
A I W 

Realiza actividades artísticas 
relacionadas co tema da 
unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
6 Read the dialogue and choose 
the correct alternatives P I R 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 
 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

7 Listen and check your answers. 
CD 2.15 P I L 

Escoita conversacións informais 
relacionadas con temas 
socioculturais e intercurriculares 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

8 Now prepare a dialogue about 
art exhibitions P P L S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 7 - LESSON 5 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
(continuación) 
 
• estudar e practicar 
collocations con do  e 
make 

Lead-in 
W C L S 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, SIE, 
CCEC 

1 Complete the phrases with do or 
make P C R L 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

• practicar familias de 
palabras relacionadas 
con arte e artistas 
• practicar o acento nos 
nomes 
 
Student's  Book, páx. 83 
Teacher’s Book, páx. 83 
  

2 Choose the correct alternatives 

P I R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

3 Form collocations with do or 
make and the words in the box A P R S 

 Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc, 
e comprende información 
específica 

CCL, 
CMCT, SIE 

4 Match the definitions to the 
collocations in Ex 3 P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, SIE, 
CCEC 

5 Write sentences about you using 
do and make P I W 

Completa actividades escritas 
con información persoal ou 
relativa aos seus intereses 
persoais 

CCL, SIE, 
CCEC 

6 Complete the word families 

P C W 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 
 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

7 Complete the sentences with 
words from Ex 6 

P C W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 
 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

8 CONSOLIDATE Complete the text 
with the words in the box P C R W 

Le textos informativos sobre 
temas socio-culturais e extrae a 
información fundamental 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Fast Finishers 
 A C W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás 
CCL, 

CMCT, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 
A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

fundamental 
PRONUNCIATION. CD 2.16-17 

P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

Homework: Workbook páx. 52 e 53 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 7 - LESSON 6 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
 
• escoitar un programa 
de radio sobre arte 
tridimensional rueiro 
 
Student's  Book, páx. 84 
Teacher’s Book, páx. 84 
 

Lead-in 
W I L W 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
1 Check you understand the words 
from the listening text. CD 2.18 P I L S 

 Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades relacionadas 

CCL, 
CMCT, 
CD, SIE, 
CCEC 

2 Read the summary. Would you 
like to join the project? Why / Why 
not? 

P I R S 
Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
3 Listen and take notes about the 
Art on the Street festival. CD 2.19 P I L W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás 

CCL, 
CMCT, 
CD, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

4 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P I R 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
5 Listen again and choose the best P C L S Escoita extractos de programas CCL, CD, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

answers. CD 2.19 de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CSC, SIE, 
CCEC 

Let’s talk 6 Have you ever seen any 
3-D street art? Where? R C S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 
 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Optional extension 

A I R 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 
 

CCL, CD, 
SIE, CCEC 

Homework: Workbook páx. 56 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 7 - LESSON 7 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
(continuación) 
 
• comparar dúas fotos 
detalladamente 
 
Student's  Book, páx. 85 
Teacher’s Book, páx. 85 
 

Lead-in 
W I R S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

1 Listen and read the extract. 
Which photos is the speaker 
comparing? CD 2.20 

P I R L S 
Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 

CCL, CD, 
CSC, SIE, 

CCEC 
2 Match the categories to 
examples in the extract in Ex 1 P C R S 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

3 Which picture would you choose 
for your screen saver? P P L S 

Comprende debates ou 
discusións sobre temas do seu 
interese e participa 
respectando as normas 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

PRONUNCIATION. CD 2.21 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Transfer errors C C L Escoita charlas ou conferencias CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

Speaking Initiative. Task.  Choose 
two of the photos to compare and 
contrast 

P I S 
Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Analyse 
C C R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Homework: Workbook páx. 57 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

UNIDADE 7 - LESSON 8 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• escribir unha descrición 
dun artista famoso 
• aprender como usar 
palabras secuenciais e 
expresións de tempo 
 
Student's  Book, páx. 86 e 
87 
Teacher’s Book, páx. 86 e 
87 
 

Lead-in 
W C L S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

1 Read the biography. What did 
Frida Kahlo do that non other 
Mexican artist had doe before? 

P I L S R 
Le textos informativos sobre 
temas intercurriculares e 
analízaos 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Which paragraph … 
P C R 

Le textos informativos sobre o 
tema principal da unidade e 
extrae información relevante 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Fast Finishers 
 A I W 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Optional extension 
A I S 

Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

3 WORD POWER Complete the 
table with examples from the text C C W Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con 
CCL, CSC, 
CCEC, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

información específica 
Optional extension A I R S Le descricións persoais e analiza 

a súa dimensión social 
CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

4 CONNECTORS Read the 
connectors in the box. Are they 
sequencing words or time 
expressions? 

P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

5 Find the connectors in bold in the 
text and add them to the table 
in Ex 4 

P I R 
Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

6 Write sentences with the words in 
brackets. Make any necessary 
changes P I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Writing Initiative. Task. Write a 
biography of a famous artist P I W 

Escribe unha reseña, unha 
biografía, un informe, un 
resumo, etc, utilizando 
información específica 

CCL, CSC, 
SIE, CCEC 

Homework: Workbook páx. 59 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 7 - LESSON 9 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Lifelong learning skills 
 
• aprender a prestar 
atención a exemplos de 
inglés fóra de clase 
 
Student's  Book, páx. 88 

1 Look at the examples of English. 
Where would you see them? P P L S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, CAA, 
CSC,  SIE 

2 Read the examples carefully. Are 
the statements true or false? P I R S 

Le e comprende as seccións de 
repaso da unidade 
fomentando a aprendizaxe 
autónoma 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers A C W Escribe frases sobre temas CCL, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Teacher’s Book, páx. 88 
 

 socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CMCT, 
CAA, SIE, 

CCEC 
3 Find words or phrases 
that mean … P P R 

Le un anuncio publicitario, un 
folleto turístico, unha guía de 
viaxes, etc. e analiza a 
información 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE, 
CCEC 

4 CHALLENGE For a week, write 
down all the examples of English 
you see online, in newspapers and 
magazines or in adverts and bring 
them to class 

P C W 

Escribe unha reseña, unha 
biografía, un informe, un 
resumo, etc, utilizando 
información específica 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A I W 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 

CCL, CAA, 
SIE 

 
   

 
 
 

UNIDADE 8 - LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
22 

Tipo de 
interacción

23 
Destreza 

principal24 Indicadores de Logro CC 
Clave25 

 
Opening page 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
con persoas próximas 
 
 
Student's  Book, páx. 89 
Teacher’s Book, páx. 89 

Lead-in 
W C R W S 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
1 Match the words in the box to the 
photos P C R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Fast Finishers 
 A C W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

                                                 
22 
23 
24 
25l  

  UNIDADE 8: Relationships 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
22 

Tipo de 
interacción

23 
Destreza 

principal24 Indicadores de Logro CC 
Clave25 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

2 Listen. What relationships do the 
speakers mention? CD 2.22 

P I L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 
 
 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

3 Listen again. Match each 
speaker to a question. CD 2.22 P C L 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades relacionadas 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

4 Listen again and note the 
speakers’ answers. CD 2.22 P I L W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

Let’s talk 5 Ask and answer the 
questions in Ex 3 P I L S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Think & discuss 

A C P S L 
Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Optional extension 

A C W S 
É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 

CCL, 
CMCT, 

CAA, CSC, 
SIE 

Homework 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, 

CAA, CSC, 
SIE 

UNIDADE 8 - LESSON 2 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• ler un texto sobre 

Lead-in 
W C R S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

intelixencia emocional 
para obter información 
específica 
• intuír a opinión do 
escritor mirando con 
coidado o vocabulario 
 
Student's  Book, páx. 90 e 
91 
Teacher’s Book, páx. 90 e 
91 
 

da unidade 
1 WORD POWER Match the words 
and phrases to the definitions P C R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
2 Skim the text quickly and choose 
the best answer P C R 

Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
3 Answer the questions in your own 
words P C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

4 Choose the best answers 
P C R S 

 Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Fast Finishers 
 A C W R 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
5 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P I R Le e comprende o argumento 

de textos literarios sinxelos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
6 WORD POWER Find in the text … 

P I R 

Le historias, contos, extractos de 
novelas, ensaios, narracións, 
etc, e comprende información 
detallada 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Language note 
A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Let’s talk 7 Are you socially 
intelligent? Explain your answer P P  L S 

Presencia conversacións sobre 
o tema da unidade e extrae a 
información esencial 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Say it aloud. CD 2.24 
R C R S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

Optional extension 

A C L S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Homework. Workbook páx. 66 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

 
 
 
 
 
UNIDADE 8 - LESSON 3 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar in context 
 
• aprender e practicar o 
estilo directo para facer 
declaracións, preguntas, 
peticións, suxestións e 
dar ordes 
 
Student's  Book, páx. 92 e 
93 
Teacher’s Book, páx. 92 e 
93 
 

Lead-in 
W C R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
1 Read the news story. What is it 
about? P I R 

Le artigos de prensa, revistas, 
páxinas web, etc, e analiza a 
información 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
2 GRAMMAR INITIATIVE Match the 
numbered reported statements in 
the text to the direct speech. What 
tenses are used? Which words 
have changed? 

P C R W 
Le e comprende as 
explicacións gramaticales e de 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Fast Finishers 
 A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Language note 

A C L 
Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 

CCL, CAA 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

fundamental 
3 Match the direct expressions of 
time and place to their reported 
equivalents in the box P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

4 Rewrite the sentences in reported 
speech 

P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Optional extension 

A C W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 
  

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

5 Match the direct questions to the 
reported ones. What tenses are 
used? Which words have 
changed? 

P I R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

6 Rewrite the questions in reported 
speech P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Fast Finishers 
 A C W R L Completa actividades 

poñendo en práctica o 
CCL, 

CMCT, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

vocabulario da unidade CSC, SIE 
7 Read the examples. Which is a 
command, a request and a 
suggestion? What did the speakers 
say? 

P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

8 Match the examples in Ex 7 to the 
verb patterns 

P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE 

9 Rewrite the sentences in reported 
speech P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

10 CONSOLIDATE Rewrite the 
dialogue in reported speech. Use 
the verbs in the box P I R W 

Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensaios, 
narracións incluíndo 
información detallada 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Optional extension 

A I L W S 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Homework: Workbook páx. 62 e 63 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

UNIDADE 8 - LESSON 4 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 

Lead-in 
W C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
 
• aprender e practicar 
nomes compostos e 
phrasal verbs sobre 
relacións humanas 
 
Student's  Book, páx. 94 
Teacher’s Book, páx. 94 
 
 

mesmos 
1 Match the words to form 
compound nouns P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

2 Replace the words in bold with 
the correct words from Ex 1 P C R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
3 Write pairs of opposites using the 
words in the box P I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
4 Which words from Ex 3 would you 
use to describe yourself? Why? P I S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Fast Finishers 
 A C W R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

5 Complete the phrasal verbs with 
out, for or up P C R W S 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

6 Complete the sentences with 
phrasal verbs from Ex 5 P C R W S 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

7 Read the dialogue and choose 
the correct alternatives P I R 

Le historias, contos, extractos de 
novelas, ensaios, narracións, 
etc, e comprende información 
detallada 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

8 Listen and check your answers. 
CD 2.25 P I L 

Escoita conversacións informais 
relacionadas co tema da 
unidade e capta a información 
básica 

CCL, 
CMCT,CD,  

CSC, SIE 

9 Now prepare a dialogue about P P L S Escoita e interpreta diálogos CCL, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

your friends or families sobre situacións cotiás 
respectando as convencións 
sociais 

CMCT, 
CSC, SIE 

UNIDADE 8 - LESSON 5 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
(continuación) 
 
• estudar verbos de estilo 
indirecto e os patróns 
gramaticales que os 
acompañan 
• practicar a pronuncia 
do son ‘a’: /aː/, /ə/, 
/æ/, /eɪ/, /ɔː/ 
 
Student's  Book, páx. 95 
Teacher’s Book, páx. 95 
  

Lead-in 
W I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

1 Match the direct speech to the 
reported speech statements P I R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

2 Add verbs a−d to each category 
P C R W 

Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
Optional extension 

A I R S 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc, 
e comprende información 
específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, CAA 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

3 Rewrite the sentences with the 
reported verbs in brackets P V R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

4 Complete the sentences so they 
are true for you P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
5 CONSOLIDATE Complete the text 
with the words in the box P C R W Le textos informativos sobre 

temas intercurriculares e 
CCL, 

CMCT, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

analízaos CSC, SIE 
Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

PRONUNCIATION. CD 2.26-27 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Homework: Workbook páx. 60 e 61 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 8 - LESSON 6 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
 
• escoitar un programa 
de radio sobre acoso 
cibernético 
 
Student's  Book, páx. 96 
Teacher’s Book, páx. 96 
 

Lead-in 
W C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

1 Check you understand the words 
from the listening text. CD 2.28 P I L S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

2 Read the introduction. How do 
you think people abuse 
technology? P I R S 

Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc. 
e comprende información 
específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

3 DEVELOPING SKILLS Read the box 
and do the tasks P I R 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
4 Listen. Are the sentences true or 
false? Correct the false sentences. 
CD 2.29 P C L S 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

5 Listen again and answer the 
questions. CD 2.29 P C L S Escoita gravacións sobre temas 

intercurriculares e completa 
CCL, 

CMCT, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

actividades relacionadas CD, CSC, 
SIE 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

Let’s talk 6 Have you ever heard of 
any examples of cyberbullying? P C S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Optional extension 

A C W S 

É capaz de facer listaxes e 
resumos sobre temas máis ou 
menos complexos 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Homework: Workbook páx. 64 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 8 - LESSON 7 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
(continuación) 
 
• dar noticias sobre 
alguén coñecido ou 
alguén famoso 
 
Student's  Book, páx. 97 
Teacher’s Book, páx. 97 
 

Lead-in 
W C L S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT, SIE 

1 Listen and read the extract. Why 
do you think Dave was talking to a 
policeman? CD 2.30 P C L R S 

Escoita gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza as 
diferenzas respecto da propia 
cultura 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE 

2 Match the categories to 
examples in the dialogue P C R S 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
3 Should Sharon talk about her 
friends like this? P P L S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
Optional extension 

A C W S 
Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

PRONUNCIATION. CD 2.31 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Transfer errors 

C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE 

Speaking Initiative. Task.  Give your 
classmates some interesting news 
about people you know or 
someone famous 

P C S 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 
 
 

CCL, SIE 

Analyse 

C C R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, CAA 

Homework: Workbook páx. 65 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL,  SIE, 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE 8 - LESSON 8 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 

Lead-in 
W C L   

Escoita indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

• escribir unha noticia 
sobre un evento inusual 
ou romántico 
• aprender que 
preposicións seguen a 
adxectivos comúns 
• aprender sobre 
conectores de causa e 
efecto 
 
 
Student's  Book, páx. 98 e 
99 
Teacher’s Book, páx. 98 e 
99 
 

1 Read the news story. What 
happened after 16 years? P I R S 

Le artigos de prensa, revistas, 
páxinas web, etc, e analiza a 
información 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 Match the summaries to 
paragraphs A–C P C R W 

Completa actividades referidas 
a situacións da vida cotiá 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 

Fast Finishers 
 A C W S 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
Optional extension 

A I R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 

3 Order the events from the news 
story chronologically C C R S 

Le noticias relacionadas con 
valores de tipo ético e expresa 
a súa propia opinión 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
4 WORD POWER Find these 
adjectives in the text. Which 
preposition follows them? 

P C R S 
Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións informais 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
5 Match the expressions to the 
synonyms 

P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 
 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 

Language note 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, CAA 

6 Choose the correct alternatives 
P I R W 

Le e extrae información de 
enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
Fast Finishers A C R W Completa actividades CCL, SIE 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

7 CONNECTORS Read the 
connectors in the box. Do they 
express cause or effect? P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

Optional extension 

A I S R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

8 Complete the sentences with the 
connectors in Ex 7. More than 
one answer is possible 

P C R W 
Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
Writing Initiative. Task. Write a news 
story about a romantic or unusual 
event 

P I W 
Escribe artigos de prensa, 
revistas, páxinas web, etc, 
seguindo un modelo 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 
Homework: Workbook páx. 67 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE 

 
UNIDADE 8 - LESSON 9 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Lifelong learning skills 
 
• aprender o significado 
de metáforas con 
palabras de animais, 
relacións e boxeo 
 
Student's  Book, páx. 100 
Teacher’s Book, páx. 100 
 

1 Name the animals in the cartoon. 
What characteristics does each 
one have? P C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT,  

CAA, SIE 

2 Choose the correct animal to 
complete the idioms P I R S 

Le e comprende as seccións de 
repaso da unidade 
fomentando a aprendizaxe 
autónoma 

CCL, 
CMCT,  

CAA, SIE 

Fast Finishers 
 A C S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT,  

CAA, SIE 
3 Read the relationship idioms and 
answer the questions P I R S Le e identifica información 

básica e instrucións nos 
CCL, 

CMCT,  
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

enunciados dos exercicios CAA, SIE 
4 Match the idioms in Ex 3 with the 
meanings P I R S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT,  

CAA, SIE 
5 Match the idioms from the world 
of boxing with the meanings P I R S 

Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT,  

CAA, SIE 
6 CHALLENGE Use the idioms on 
this page to describe people you 
know and situations you have 
experienced 

P I R S 
Escribe descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, etc, de 
forma respectuosa 

CCL, 
CMCT,  

CAA, SIE 

Optional extension 

A I R W 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, 
CMCT,  

CAA, SIE 
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UNIDADE 9 - LESSON 1 

Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
26 

Tipo de 
interacción

27 
Destreza 

principal28 Indicadores de Logro CC 
Clave29 

 
Opening page 
 
• aprender e practicar 
vocabulario relacionado 
premios 
• escoitar catro 
monólogos sobre 
gañadores de premios 
 
 
Student's  Book, páx. 101 
Teacher’s Book, páx. 101 

Lead-in 
W C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE, 
CCEC 

1 Look at the photos. How many of 
the famous women can you 
name? P C R S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 What have the women in the quiz 
won prizes for? Use the words in the 
box P R R S 

Le e extrae información de 
enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A C S L 

Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo 

CCL, 
CMCT,  

CSC, SIE, 
CCEC 

3 Listen. What prizes do the 
speakers mention? CD 2.32 P I L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE, CCEC 

4 Listen again. Match the speakers 
to the questions. CD 2.32 P C L R 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades relacionadas 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE, CCEC 

                                                 
26 
27 
28 
29 
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Obxectivos Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade
26 

Tipo de 
interacción

27 
Destreza 

principal28 Indicadores de Logro CC 
Clave29 

5 Listen again and note the 
speakers’ answers. CD 2.32 P I L W Escribe notas, mensaxes sobre 

cuestións cotiás 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE, CCEC 

Let’s talk 6 Ask and answer the 
questions in Ex 4. P P   S L 

Fai preguntas aos compañeiros 
respectando as convencións 
sociais 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Think & discuss 

A C P S L 
Expresa a súa opinión sobre 
cuestións formais, respectando 
as opinións dos demais 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Homework 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 9 - LESSON 2 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Reading 
 
• ler un texto sobre o 
papel da muller na 
Historia para obter 
información específica 
• practicar a procura de 
sinónimos e antónimos 
nun texto 
 
Student's  Book, páx. 102 
e 103 
Teacher’s Book, páx. 102 
e 103 
 

Lead-in 
W C R S 

Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre 
temas familiares e cotiáns 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

1 WORD POWER Match the words 
to the definitions P C R S 

Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, SIE 

2 Look at the title of the text. What 
do you think ‘herstory’ refers to? 
Skim the text to see if your ideas 
were correct 

P C R S 
Le noticias relacionadas con 
valores de tipo ético e expresa 
a súa propia opinión 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

3 Answer the questions in your own 
words. CD 2.23 P C R S 

Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE, CCEC 

4 Choose the best answers 
P C R S 

 Le textos informativos sobre 
temas intercurriculares e 
analízaos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 



 
974 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

CCEC 
5 DEVELOPING SKILLS Read the box 
then do Ex 6 and 7 P I L S 

Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, 
CMCT, SIE 

6 Find antonyms in the text for … 

P C R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

7 Find synonyms in 
the text for … P C R S 

Le unha reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Analyse 
C C R S 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Fast Finishers 
 A C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Language note 
A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Let’s talk 8 Do you think it’s true that 
history has ignored women? P C R S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

Say it aloud. CD 2.34 
R C R S L 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Optional extension 

A I W 

Escribe unha reseña, unha 
biografía, un informe, un 
resumo, etc, utilizando 
información específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Homework. Workbook páx. 74 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 9 - LESSON 3 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Grammar in context 
 
• revisar todas as 
estruturas gramaticales 
tratadas no curso 
 
Student's  Book, páx. 104 
e 105 
Teacher’s Book, páx. 104 
e 105 
 

Lead-in 
W C L R W S 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, SIE 

1 Read the speech. What is it 
about? P I R S 

Le textos informativos sobre 
temas socio-culturais e extrae a 
información fundamental 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 

2 GRAMMAR INITIATIVE Match the 
examples in the text to 
the grammar points 

P C R W 
Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

Fast Finishers 
 A I R S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, SIE 

3 Complete the sentences with the 
correct form of the verbs in 
brackets P C R W 

IL4.5.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

4 Rewrite the sentences using the 
words in brackets P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Optional extension 

A I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 
 

CCL, SIE 

5 Choose the correct alternatives P C R S Le e pon en práctica instrucións CCL, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CMCT, 
CSC, SIE, 

CCEC 
Optional extension 

A I R L S 
Escoita e entende as preguntas 
do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

6 Join the sentences using a 
relative clause. Omit the relative 
pronoun where possible P C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

7 Write first, second or third 
conditional sentences for the 
situations P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Fast Finishers 
 A C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

8 Transform the sentences from 
active to passive P I R S 

Le e comprende as seccións de 
repaso da unidade 
fomentando a aprendizaxe 
autónoma 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

9 Rewrite the sentences using 
reported speech P I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Optional extension 
A I L S 

Escoita indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial 

CCL, SIE 

10 CONSOLIDATE Choose the 
correct alternatives P C R W 

Le textos informativos sobre 
temas intercurriculares e 
analízaos 
 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Homework: Workbook páx. 70 e 71 

R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 9 - LESSON 4 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
 
 
Vocabulary 
 
• aprender e practicar 
vocabulario de formas 
femininas, masculinas e 
neutras 
 
 
Student's  Book, páx. 106 
Teacher’s Book, páx. 106 
 
 

Lead-in 
W C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, SIE 

1 Categorize the words in the box 

P C R S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

Language note 
A I R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 

CCL, CAA 

Optional extension 
A I W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
2 Match the male and female 
words to the neutral form P C R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

3 Complete the sentences with the 
words in the box P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
Fast Finishers 
 

A C W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 
 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

4 Read the dialogue and choose 
the correct alternatives 

P I R 

Le historias, contos, extractos de 
novelas, ensaios, narracións, 
etc, e comprende información 
detallada 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

5 Listen and check your answers. 
CD 2.35 P I L 

Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta 
a información 
 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE, CCEC 

6 Now write a dialogue about 
gender P I W 

Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensaios, 
narracións incluíndo 
información detallada 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

UNIDADE 9 - LESSON 5 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Vocabulary 
(continuación) 
 
• estudar vocabulario 
relacionado con 
cuestións políticas e 
revisar xerundios e 
infinitivos 
• practicar a pronuncia 
dos sons iniciais /h/ e /s/ 
 
Student's  Book, páx. 107 
Teacher’s Book, páx. 107 
  

Lead-in 

W I W 
Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CD, CAA, 
CSC, SIE, 

CCEC 
1 Complete the word families 

P C R W 
Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 
2 Which words from Ex 1 are 
positive, neutral or negative? P I R S 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

3 Complete the sentences with 
words from Ex 1 P C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE 

Fast Finishers 
 A P R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 

4 Read the examples. Explain why 
we use a gerund or infinitive in 
each sentence 

P I R S 
Le e identifica información 
básica e instrucións nos 
enunciados dos exercicios 

CCL, 
CMCT, SIE, 

CCEC 
5 Complete the sentences with the 
gerund or infinitive form of the 
verbs in brackets P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

6 CONSOLIDATE Complete the text 
with the words in the box P C R W 

Le textos informativos sobre 
temas inter-curriculares e 
analízaos 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 
 

CCL, SIE, 
CCEC 

PRONUNCIATION. CD 2.36-37 
P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 

CCL, SIE 

Transfer errors 
C C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, SIE 

Homework: Workbook páx. 68 e 69 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE 

UNIDADE 9 - LESSON 6 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
 
• escoitar un programa 
de radio sobre a historia 
da muller no fútbol 
 
Student's  Book, páx. 108 
Teacher’s Book, páx. 108 
 

Lead-in 
W C R S   

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

1 Which of the sports in the box do 
you associate with men and which 
with women? Why? P C L S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

2 Read the summary for the radio 
programme Spotlight onsport . P I R S Fala sobre temas 

intercurriculares, mostrando os 
CCL, 

CMCT, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

What do you know about the 
topic? 

seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CSC, SIE, 
CCEC 

3 DEVELOPING SKILLS Read the box 
then do Ex 4 P C L S 

Escoita indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial 
 

CCL, SIE 

4 Listen to the radio programme 
and decide which opinions are 
expressed. CD 2.38 P C L S 

Escoita extractos de programas 
de radio ou de televisión e 
extrae información específica 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

5 Listen again and choose the best 
answers. CD 2.38 P C L S 

Escoita gravacións sobre temas 
intercurriculares e completa 
actividades relacionadas 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Let’s talk 6 Do you think that 
women’s football lacks status 
around the world? P C S L 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Optional extension 

A I R W 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Homework: Workbook páx. 72 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE 

UNIDADE 9 - LESSON 7 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Communication skills 
(continuación) 
 
• falar con detalle de 
cuestións políticas 
 
Student's  Book, páx. 109 
Teacher’s Book, páx. 109 

Lead-in 
W C R S 

Le instrucións, indicacións, 
carteis, fichas informativas, etc, 
e comprende información 
específica 

CCL, SIE 

1 Listen and read the extract. Do 
the speakers agree or disagree? 
CD 2.39 P C L R S 

Escoita conversacións formais 
relacionadas con temas  
socioculturais e intercurriculares 

CCL, 
CMCT, 

CD, CSC, 
SIE, CCEC 

2 Match the categories to P C R S Le unha reseña, unha biografía, CCL, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 examples in Ex 1 un informe, un resumo, etc, e 
extrae información específica 

CMCT, 
CSC, SIE, 

CCEC 
3 Do you agree with Monica or 
Matthew? Why? P P L S 

Conversa acerca de valores de 
tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

PRONUNCIATION. CD 2.40 

P I L S 

Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
situacións cotiás de 
comunicación 
 

CCL, SIE 

Speaking Initiative. Task.  Discuss 
the statements with your 
classmates P C S 

Mostra acordo ou desacordo 
con opinións diferentes á súa, 
de forma respectuosa 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Analyse 

C C R 

Le e pon en práctica instrucións 
e consellos para mellorar as 
súas técnicas de aprendizaxe 
 

CCL, CAA 

Optional extension 

A C L S 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Homework: Workbook páx. 73 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE 

UNIDADE 9 - LESSON 8 
Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 

actividade 
Tipo de 

interacción 
Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Writing 
 
• escribir un ensaio con 
proles e contras sobre 
colexios unisex 
• revisar os conectores 

Lead-in 
W C R S 

Participa en xogos poñendo en 
práctica as explicacións 
gramaticales e de vocabulario 
da unidade 

CCL, SIE 

1 Read the essay. Is the writer in 
favour of or against giving the vote 
to 16-year-olds? 

P I R 
Le historias, contos, extractos de 
novelas, ensaios, narracións, 
etc, e comprende información 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

de adición, contraste, 
secuencia e efecto 
• aprender a identificar 
erros comúns en traballos 
escritos 
 
Student's  Book, páx. 110 
e 111 
Teacher’s Book, páx. 110 
e 111 
 

detallada CCEC 
Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

2 Match the descriptions to 
paragraphs A−D P C R 

Le textos informativos sobre 
temas socioculturais e extrae a 
información fundamental 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Fast Finishers 
 A C R L S 

Le textos argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Optional extension 

A I  R S 
Fala sobre temas socioculturais, 
mostrando respecto cara a 
outras culturas 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

3 WORD POWER Match the phrases 
from the text 1−3 to similar 
expressions a−f C C R W 

Escribe frases sobre temas 
socioculturais ou 
intercurriculares practicando a 
linguaxe da unidade 
 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

4 CONNECTORS Find connectors in 
the text for each category 

P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 
 

CCL, SIE 

5 Complete the text with the 
connectors in the box P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica o 
vocabulario da unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

6 COMMON ERRORS Look at the 
common errors box and read the 
sentences below. Which types of 
errors do they contain? 

P C R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Optional extension 
A I R W 

Completa actividades 
poñendo en práctica as 
explicacións gramaticales da 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

unidade CCEC 
Writing Initiative. Task. Write a for  
and against essay on the topic 
Single-sex schools are the best 
option 

P I W 

Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensaios, 
narracións incluíndo 
información detallada 

CCL, 
CMCT, 

CSC, SIE, 
CCEC 

Homework: Workbook páx. 75 
R A C E I W 

Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses 

CCL, SIE 

 
UNIDADE 9 - LESSON 9 

Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

 
Lifelong learning skills 
 
• aprender técnicas 
para ver películas en 
inglés para mellorar a 
comprensión e estender 
vocabulario 
 
Student's  Book, páx. 112 
Teacher’s Book, páx. 112 
 

1 Answer the questions about 
watching films P P R S L 

Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE, 
CCEC 

Extend cultural knowledge 

A C L 

Escoita charlas ou conferencias 
sobres temas de interese e 
capta a información 
fundamental 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE, 
CCEC 

2 Look at the ideas for choosing a 
filme. Which do you do? P C S L 

É capaz de narrar historias 
complexas, describindo o 
argumento e os puntos 
principais 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE, 
CCEC 

3 Here are techniques for watching 
films in English. Have you tried them P C S L 

Mostra acordo ou desacordo 
respecto das opinións dos 
demais de forma respectuosa 

CCL, 
CMCT, 

CAA, CSC, 
SIE, CCEC 

4 Read the tips. Do you agree with 
the ideas? Why / Why not? P C S L 

Utiliza a linguaxe gestual para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE, 
CCEC 

5 CHALLENGE Look at your 
Student’s Book. Make a list of all the 
films discussed. Work together and 
choose which filme to watch. 
Explain your choice to the class 

P C S L 
Fala sobre temas socioculturais, 
mostrando respecto cara a 
outras culturas 

CCL, 
CMCT, 

CAA, SIE, 
CCEC 
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Obxectivos Actividade / Tarefa Tipo de 
actividade 

Tipo de 
interacción 

Destreza 
principal Indicadores de Logro CC Clave 

Optional extension 

A C R 

Utiliza os recursos dixitais do 
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade 

CCL, 
CMCT, 

CD, CAA, 
SIE, CCEC 
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Criterios de avaliación xerais para Primeiro Curso. 
 
* Habilidades comunicativas. 
-Extraer información global e específica nas mensaxes orais emitidas polos compañeiros, o profesorado ou polos medios de comunicación; recoñece-las estratexias 
comunicativas utilizadas polos interlocutores e en textos escritos que versen sobre temas de interese xeral, e utilizar destrezas e estratexias relacionadas con 
distintos tipos e finalidades de lectura. 
-Participar en conversacións e debates preparados de antemán sobre temas de interese, utilizando as estratexias adecuadas, e producir mensaxes coherentes e coa 
corrección formal necesaria para facer posible a comunicación. 
-Extraer de xeito autónomo a información contida nos documentos referidos á actualidade e á cultura en xeral dos países da lingua estranxeira, e ós temas 
relacionados cos intereses e cos estudios do alumnado, anticipando e deducindo datos a partir do contexto. 
-Redactar coa axuda do material de consulta pertinente textos diversos coa corrección sintáctica necesaria para a súa comprensión e utiliza-los distintos elementos 
que aseguren a cohesión e a coherencia do texto. 
* Reflexións sobre a lingua. 
-Reflexionar sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira, razoando, argumentando, deducindo, sintetizando e inducindo as regras correspondentes. 
-Utiliza-los elementos lingüísticos de referencia (gramaticais, léxicos, ortográficos, fonéticos e textuais) que faciliten a sistematización da aprendizaxe. 
-Transferi-lo coñecemento das regras de funcionamento da lingua estranxeira a situacións novas. 
-Usar de forma autónoma recursos, fontes de información e materiais de referencia para contrastar conclusións, sistematizar e consolidar coñecementos. 
-Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, aceptando e corrixindo os erros, reformulando regras, expresando definicións sobre o aprendido e avanzando nas 
novas aprendizaxes. 
* Aspectos socioculturais. 
-Interpretar características que definen a cultura ou culturas dos países onde se fala a lingua estranxeira e mostrar coñecementos de datos de tipo xeográfico, 
histórico, artístico, literario, etc. e incorpora-lo devandito coñecemento na comunicación en situacións contextualizadas. 
-Achegarse á diversidade social e cultural que transmite a lingua estranxeira e busca-las similitudes e as diferencias con respecto á propia. 
-Profundar no coñecemento e valoración da cultura propia a partir das informacións socioculturais que transmite a lingua estranxeira. 
 
 

CONTIDOS E RENDEMENTO MÍNIMOS ESIXIBLES PARA PRIMEIRO DE BACHARELATO  
 
Para obter unha cualificación positiva –cinco puntos ou máis- nas secuencias deste nivel, o alumnado deberá ser capaz de: 
 
• Extraer a información global e específica de textos emitidos.  
• Identificar o tema e a información global, e recoñecer o vocabulario presentado, de textos orais breves con apoio visual. 
• Participar activamente en conversacións improvisadas sobre temas de interese para o alumnado e exposicións preparadas previamente.  
• Extraer a información global e detalles máis relevantes de textos escritos sinxelos de diferentes tipos, relacionados cas outras materias do currículo, ou referidos á 

actualidade, extraídos de periódicos, revistas xuvenís e libros de divulgación ó público xeral e recoñecer o vocabulario presentado. 
• Ler coa axuda de diccionarios versións orixinais de relatos ou novelas breves, relacionados cos intereses de o alumnado e demostrar a comprensión cunha tarefa 

específica. 
• Redactar textos de distintos tipos axeitados seu nivel. 
• Utilizar as estratexias de aprendizaxes tales como consulta de diccionarios, gramáticas, gravacións e outras fontes, ca axuda tutorial do profesorado e outros 

compañeiros/as, para a resolución  de novos problemas creados pola comunicación ou o afondamento na aprendizaxe do sistema lingüístico e do medio 
sociocultural. 

• Levar a cabo conversacións dos temas presentados nas unidades cun cohesión, corrección lingüística e fluidez axeitada. 
• Extraer información xeral e específica dos texto escritos presentados, utilizando as técnicas de “skimming”, “scanning” e “skipping”. 
• Responder correctamente a un mínimo de preguntas para demostrar a comprensión específica dos textos. 
• Parafrasear correctamente as oracións dadas. 
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• Emitir correctamente unha mensaxe oral utilizando o vocabulario aprendido. 
• Propor suxestións, hipóteses, desexos, tanto de xeito oral como escrito. 
• Utilizar correctamente o vocabulario e as estratexias aprendidas nas unidades. 
• Utilizar correctamente os “phrasal verbs” aprendidos no curso. 
• Utilizar correctamente os coñecementos lingüísticos e sintácticos adquiridos completando un mínimo de oracións co tempo verbal correspondente e utilizando o 

léxico aprendido. 
• Completar correctamente un mínimo de oracións utilizando as expresións de tempo estudiadas en cada unidade ou en cursos anteriores. 
• Utilizar correctamente o léxico aprendido para elaborar un texto de ó menos cincenta palabras. 
• Elaborar narracións e redaccións dun número de palabras dado, producindo textos con corrección e cohesión, así coma rigor temático fluidez e lóxica. 
• Describir e comparar persoas obxectos e situacións. 
• Reflexionar sobre a formación de palabras, o léxico e a prefixación e sufixación inglesa. 
• Autoavaliar os contidos adquiridos, os exercicios feitos e os erros cometidos, se os houbese, na totalidade do curso e cada unha das unidades do mesmo. 
• Participar activamente nas actividades de clase. 
• Recoñecela capacidade persoal para participar en inglés en diversos temas e conversacións. 
• Ser crítico, creativo, reflexivo e colaborador cos compañeiros/as e profesorado, realizando as tarefas exercicios que lle sexan encomendados e contando cos medios 

e libros de texto que obrigatoriamente lles foron comunicados. 
• Amosar puntualidade, orde, coherencia, cohesión e pulcritude na presentación de tódalas súas tarefas, proxectos e exercicios que lles sexan encomendados. 
• Amosar unha pronunciación e entoación correcta e axeitada. 

• Realizar con resultado satisfactorio as probas e tarefas que se realicen ao longo do curso nas as catro habilidades lingüísticas: Listening, Speaking, 
Reading & Writing   

 
 
• É OBRIGATORIA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DE LECTURA COMPRENSIVA DO NÚMERO DE LIBROS GRADUADOS QUE CADA PROFESOR OU 

PROFESORA INDIQUE, ASÍ COMO A ENTREGA DOS READING REPORTS CORRESPONDENTES EN PRAZO E XEITO ACORDADOS CUN MÁXIMO DE 
TRES POR CURSO. VÉXASE A SECCIÓN DO PLAN LECTOR. 

• DO MESMO XEITO É UNHA OBRIGA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE AUDIO E VÍDEO QUE LLE SEXAN ENCOMENDADAS POLO PROFESORADO, 
ASEMADE DAS PROBAS, PRESENTACIÓNS E ACTIVIDADES ORAIS E ESCRITAS. 

• O PROFESORADO RECOMENDARÁ POR ESCRITO A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE VERÁN COMO SISTEMA DE REPASO E RECUPERACIÓN PARA O 
ALUMNADO QUE NON APROBE A MATERIA EN XUÑO E TEÑA QUE SE PRESENTAR NA CONVOCATORIA DE SETEMBRO. 

•  Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse explicitamente en cada unha das mesmas 
por nivel educativo e non teñen por que ser necesariamente sempre os mesmos para a resolución da cualificación de avaliaciones ou final.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
987 

Segundo curso. 
 
OBXECTIVOS DA ETAPA 
 
 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado e as alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 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 responsable 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 como 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 a 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 da súa contorna 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 a 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. 
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.  
 
AS COMPETENCIAS CRAVE 
 
 
 A COMPETENCIA EN C OMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais 

determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas 
situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de maneira individual ou colectiva. 

 
Para o adecuado desenvolvemento desta competencia débese atender ao 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, 
entendida esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 
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- O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a  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 socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 
 
- O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto 
destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, escóitaa e a conversación, como destrezas vinculadas co tratamento da 
información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; así mesmo, 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. 
 
-  Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa en tres 
dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 
 
 
 A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT), inducen e fortalecen algúns 

aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. 
Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e sustentabilidade do benestar social 
esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión razoada e razoable das persoas. A iso contribúen 
a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 
a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e 
predicir distintos fenómenos no seu contexto.  
 
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. 
 
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico e á interacción responsable 
con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e 
mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois inclúen 
a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen á adquisición de coñecementos, a 
contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 
 
Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta necesario abordar os saberes ou coñecementos científicos 
relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de conceptos, procesos e situacións 
interconectadas 
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 A COMPETENCIA DIXITAL (CD) é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación para 
alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade , a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na 
sociedade. 

 
Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna dixital. 
 
Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar: A información, a comunicación, a creación de contidos, a 
seguridade e a resolución de problemas. 
 A COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e 

que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais.  
 
Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para 
motivarse por aprender, e en segundo lugar, o fomento da organización e a xestión da aprendizaxe. 
 
Para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos 
mentais aos que se entregan as persoas cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento 
da destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que leva a cabo. 
 
 
 As COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade –entendida desde as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa–, para interpretar fenómenos e 
problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para 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. Ademais de incluír 
accións a un nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. 

 
a)  A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 
b) A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís, así como do 
seu 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. 
 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de pórse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as 
culturas e a historia persoal e colectiva dos outros; é dicir, axuntar o individual e o social, o privado e o público en pos de solucións construtivas dos 
conflitos e problemas da sociedade democrática. 
 
 
 
 A competencia SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE), 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. 
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Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor resulta necesario abordar:  
 

- A capacidade creadora e de innovación.  
- A capacidade pro-activa 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. 
- Sentido crítico e da responsabilidade. 

 
 
 A COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC), 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.  

 
Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario abordar: 
 

- O coñecemento, estudo e comprensión dos distintos estilos e xéneros artísticos e das principais obras e producións do 
patrimonio cultural e artístico.  

- A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas.  
- A capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte e da cultura. 
- 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. 
- O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a creación de 

calquera produción artística de calidade, así como habilidades de cooperación que permitan a realización de traballos 
colectivos. 

 
 
As COMPETENCIAS CRAVE NO CURRÍCULO  
 
 As competencias crave deben estar integradas nas áreas ou materias das propostas curriculares, e nelas definirse, explicitarse e 

desenvolverse suficientemente os resultados de aprendizaxe que o alumnado e alumnas deben conseguir. 
 
 As competencias deben cultivarse nos ámbitos da educación formal, non formal e informal ao longo de toda a vida. 

 
 Todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. 

 
 A selección dos contidos e as metodoloxías debe asegurar o desenvolvemento das competencias crave ao longo da vida académica.  
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 Os criterios de avaliación deben servir de referencia para valorar o que o alumnado sabe e sabe facer en cada área ou materia. Estes criterios 
de avaliación se desglosan en estándares de aprendizaxe avaliables.   

 
 O conxunto de Estándares de aprendizaxe avaliables dunha área ou materia determinada dará lugar ao seu perfil de área ou materia.  

 
  Todas as áreas e materias deben contribuír ao desenvolvemento competencial. 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓGICAS PARA TRABALLAR POR COMPETENCIAS NA aula  
 
Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo claro cales son os obxectivos ou 
metas, que recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis adecuados e como se avalía a aprendizaxe e retroaliméntase o proceso.  
 
Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas propostas e en función dos condicionantes nos 
que ten lugar o ensino.  
 
 Un dos elementos crave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica unha 

nova formulación do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o  responsable da súa aprendizaxe.  
 
 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas que 

faciliten a participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán as que xeren 
aprendizaxes máis transferibles e duradeiros.  

 
 As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través da resolución conxunta das 

tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e  poidan aplicalas a situacións  similares. 
 
 Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao permitir compartir e construír o 

coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas. 
 
 O traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica,  a elaboración de 

hipótese e a tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus 
coñecementos e habilidades a proxectos reais.  

 
 Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que achega información extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, reforza a avaliación 

continua e permite compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora para o alumnado que potencia a súa 
autonomía e desenvolve o seu pensamento crítico e reflexivo. 

 
 O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos 

e ritmos de aprendizaxe do alumnado e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula, considerando especialmente a integración 
das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. 
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 Finalmente, é necesaria unha adecuada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
993 

CONTIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO ESPECÍFICOS DE 2º CURSO DE BACHARELATO 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión:  
- Mobilización de información 
previa sobre tipo de tarefa e 
tema.  
- Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión ao 
mesmo.  
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais, detalles relevantes, 
implicacións). 
- Formulación de hipótese sobre 
contido e contexto. 
- Inferencia e formulación de 
hipótese sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótese a 
partir da comprensión de novos 
elementos. 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe non 
verbal.  
Funcións comunicativas: 
- Xestión de relacións sociais no 
ámbito persoal, público, 
académico e profesional.  

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información detallada e 
implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente complexos, 
nunha variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que traten de 
temas tanto concretos como 
abstractos, mesmo si son de 
carácter técnico cando estean 
dentro do propio campo de 
especialización ou de interese nos 
ámbitos persoal, público, 
académico e laboral/profesional, 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e póidanse 
confirmar certos detalles.  
CE1.2. 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, 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. 
CE1.3. Coñecer coa profundidade 
debida e aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 

EA1.1. 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 (p. e. 
declaracións ou mensaxes 
institucionais).  
EA1.2. 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 (p. e. 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. 
EA1.3. Identifica as ideas 
principais, os detalles relevantes 
e as implicacións xerais de 
conversacións e debates 
relativamente extensos e 
animados entre varios 
interlocutores que teñen lugar 
na súa presenza, sobre temas 
xerais, de actualidade ou do seu 

IL1.1.1. Escoita indicacións, 
instrucións, anuncios, e capta a 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD 
 
 
 
IL1.2.1. Escoita diálogos sobre 
xestións cotiás e extrae a 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.2.2. Escoita e entende as 
preguntas do profesor sobre 
temas familiares e cotiáns. CCL 
IL1.2.3. Escoita e interpreta 
diálogos sobre situacións cotiás 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
IL1.3.1. Presenza conversacións 
sobre o tema da unidade e extrae 
a información esencial. CCL 
IL1.3.2. Escoita conversacións 
relativas a valores de tipo ético e 
mostra respecto cara a outras 
opinións. CCL, CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- 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, a 
sorpresa, e os seus contrarios.  
- Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hipóteses. 
- Establecemento e xestión da 
comunicación e organización do 

coñecementos sociolingüísticos 
relativos á estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e as 
convencións sociais (incluíndo 
crenzas e estereotipos) 
predominantes nas culturas en 
que se utiliza a lingua meta, así 
como os coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. históricos 
ou artísticos) que permitan captar 
as alusións máis directas sobre 
estes aspectos que poida conter o 
texto. 
CE1.4. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas tanto 
principais como secundarias do 
texto e apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, así 
como distinguir os significados 
xerais asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á 
presentación e organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou enfáticas), 
contraste, digresión, ou 
recapitulación).  
CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral os 
significados e funcións específicos 
xeralmente asociados a diversas 

interese, sempre que o discurso 
estea estruturado e non se faga 
un uso moi idiomático da lingua. 
EA1.4. Comprende, en debates e 
conversacións informais sobre 
temas habituais ou do seu 
interese, a postura ou punto de 
vista dos seus interlocutores, así 
como algúns sentidos implícitos 
e matices como a ironía ou o 
humor. 
 
 
 
 
EA1.5. Comprende, nunha 
conversación formal na que 
participa, no ámbito académico 
ou ocupacional, información 
detallada e puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas 
de actuación e outros 
procedementos abstractos, 
sempre que poida confirmar o 
que o interlocutor quixo dicir e 
conseguir aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos. 
EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas principais, 
os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, conferencias ou 
seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas 

IL1.3.3. Escoita debates extensos 
sobre temas de interese e extrae 
a información relevante 
 
 
 
 
IL1.4.1.  Escoita conversacións 
informais relacionadas co tema 
da unidade e capta a información 
básica. CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escoita conversacións 
informais relacionadas con temas 
socioculturais e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
IL1.4.3. Comprende debates ou 
discusións sobre temas do seu 
interese e participa respectando 
as normas 
IL1.4.4. É capaz de comprender o 
sentido do humor en charlas de 
tipo informal 
 
 
IL1.5.1. Escoita e comprende 
conversacións formais 
relacionadas co tema da unidade. 
CCL, CMCT 
IL1.5.2. Escoita conversacións 
formais relacionadas con temas  
socioculturais e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
IL1.5.3. Escoita entrevistas e 
extrae  a información 
fundamental. CCL, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

discurso.  
Estruturas sintáctico-
discursivas.30 
Léxico oral común e máis 
especializado (recepción).31 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

estruturas sintácticas de uso 
común segundo o contexto de 
comunicación (p. e. estrutura 
interrogativa para expresar 
admiración). 
CE1.6. Recoñecer léxico oral 
común e máis especializado, 
relacionado cos propios intereses 
e necesidades no ámbito persoal, 
público, académico e 
laboral/profesional, e expresións 
e modismos de uso habitual, así 
como as connotacións máis 
discernibles no uso humorístico 
ou poético do idioma cando o 
contexto ou o apoio visual 
facilitan a súa comprensión. 
CE1.7. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, e recoñecer os seus 
significados e intencións 
comunicativas expresas, así como 
algunhas de carácter implícito 
(incluíndo a ironía e o humor) 
cando a articulación é clara. 

académicos ou profesionais da 
súa área de interese, tanto 
concretos como abstractos, 
sempre que haxa marcadores 
que estruturen o discurso e 
guíen a comprensión. 
 
 
 
EA1.7. 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. 
 

 
 
 
 
 
IL1.6.1. Escoita gravacións sobre 
o tema da unidade  e interpreta a 
información. CCL, CMCT 
IL1.6.2. Escoita gravacións sobre 
temas socioculturais e analiza as 
diferenzas respecto da propia 
cultura. CCL, CCEC, CSC 
IL1.6.3. Escoita gravacións sobre 
temas inter curriculares e 
completa actividades 
relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
IL1.6.4. Escoita charlas ou 
conferencias sobres temas de 
interese e capta a información 
fundamental. CCL, CCEC 
IL1.6.5. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 
 
 
 
IL1.7.1. Escoita extractos de 
programas de radio ou de 
televisión e extrae información 
específica. CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. Utiliza os recursos 

                                                 
30 Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 
31 Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

dixitais do curso para profundar 
nos coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 
IL1.7.4. É capaz de comprender o 
sentido do humor en charlas de 
tipo informal 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de produción: 
Planificación 
- Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais e a súa 
estrutura básica. 
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e canle, 
aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso adecuados 
a cada caso. 
Execución 
- Expresar a mensaxe con 
claridade e coherencia, 
estruturándoo adecuadamente e 
axustándose, no seu caso, aos 
modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto.  
- Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar 
as dificultades e os recursos 
dispoñibles.  
- Apoiarse en e sacar o máximo 
partido dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 
- Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou Paratextuais 
: 
Lingüísticos 

CE2.1. Construír textos claros e 
co detalle suficiente, ben 
organizados e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis específicos 
dentro do propio campo de 
especialidade ou de interese, e 
defender un punto de vista sobre 
temas xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, indicando os 
proles e os contras das distintas 
opcións, así como tomar parte 
activa en conversacións formais 
ou informais de certa lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao de 
corrección e fluidez que permita 
manter a comunicación.  
CE2.2. 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 
paráfrases ou a circunloquios 
cando non se atopa a expresión 
precisa, e identificando e 
corrixindo os erros que poidan 
provocar unha interrupción da 
comunicación. 
CE2.3. Integrar na propia 

EA2.1. Fai presentacións de 
certa duración sobre temas do 
seu interese académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou unha 
análise de aspectos históricos, 
sociais ou económicos), cunha 
estrutura clara que axuda aos 
oíntes a fixarse nos aspectos 
máis importantes, e 
demostrando seguridade á hora 
de contestar preguntas do 
auditorio formuladas con 
claridade e a velocidade normal. 
 
 
EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións e 
xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a cara, 
por teléfono ou outros medios 
técnicos, solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e detalladas 
e desenvolvendo a súa 
argumentación de maneira 
satisfactoria na resolución dos 
problemas que xurdan. 
 
 
  
EA2.3. Participa con soltura en 
conversacións informais cara a 

IL2.1.1. Fai presentacións 
simples relacionadas co tema da 
unidade seguindo un exemplo. 
CCL, SIE 
IL2.1.2. Fala sobre temas 
socioculturais, mostrando 
respecto cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC 
IL2.1.3. Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os 
seus coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás preguntas do 
profesor  sobre temas familiares 
e cotiáns. CCL, SIE 
IL2.1.5. Participa en traballos 
cooperativos (proxectos, 
presentacións, etc.) e exponos 
ante a clase. CCL, SIE, CCEC 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo. CCL, SIE 
IL2.2.2. Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en situacións 
cotiás de comunicación. CCL, SIE 
IL2.2.3. Utiliza a linguaxe xestual 
para favorecer a comunicación en 
situacións cotiás. CCL, CAA 
IL2.2.4. Practica como pedir 
información, solicitar axuda, dar 
consellos de forma educada, etc. 
CCL, CSC; SIE 



 
998 

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- Modificar palabras de 
significado parecido. 
- Definir ou parafrasear un 
termo ou expresión. 
Paralingüísticos e 
Paratextuais  
- Pedir axuda.  
- Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar accións que 
aclaran o significado. 
- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal, proxémica). 
- Usar sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais. 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe 
non verbal. 
Funcións comunicativas: 
- Xestión de relacións sociais no 
ámbito persoal, público, 
académico e profesional.  
- Descrición e apreciación de 
calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares, 
actividades, procedementos e 
procesos.  
- Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 

competencia intercultural, para 
producir textos orais 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 
comportamento que poidan 
conducir a situacións 
potencialmente conflitivas. 
CE2.4. Planificar e articular o 
texto oral segundo a función ou 
funcións comunicativas principais 
e secundarias en cada caso, 
seleccionando os diferentes 
expoñentes de devanditas 
funcións segundo os seus 
distintos matices de significación, 
e os distintos patróns discursivos 
dos que se dispón para presentar 
e organizar a información, 
deixando claro o que se considera 
importante (p. e. mediante 
estruturas enfáticas), ou os 
contrastes ou digresións con 
respecto ao tema principal. 

cara ou por teléfono ou outros 
medios técnicos, nas que 
describe con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e 
reaccións, soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos 
que expresan os seus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias persoais e 
as súas reaccións ante as 
mesmas; expresa con convicción 
crenzas, acordos e desacordos, 
e explica e xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións e 
proxectos. 
 
 
 
 
 
EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e debates 
de carácter académico 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; 

IL2.2.5. Practica como resolver 
problemas relacionados con 
xestións cotiás, respectando as 
normas sociais. CCL, CSC, SIE 
 
 
 
IL2.3.1. Interpreta conversacións 
informais por parellas 
respectando as normas e 
convencións sociais . CCL, SIE, 
CSC 
IL2.3.2. Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións informais. CCL, 
SIE 
IL2.3.3. Mostra acordo ou 
desacordo respecto das opinións 
dos demais de forma 
respectuosa. CCL, CSC; SIE 
IL2.3.4. É capaz de narrar 
historias complexas, describindo 
o argumento e os puntos 
principais.CCL, CCEC, SIE 
IL2.3.5. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respecto cara ao resto de 
opinións.CCL, CSC, SIE 
IL2.3.6. Participa en xogos pondo 
en práctica as explicacións 
gramaticais e de vocabulario da 
unidade. CCL, SIE, CAA 
IL2.3.7. Fai preguntas aos 
compañeiros respectando as 
convencións sociais. CCL, SIE, 
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descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e de 
sucesos futuros a curto, medio e 
longo prazo. 
- Intercambio de información, 
indicacións, opinións, crenzas e 
puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 
- Expresión da curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade.  
- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a autorización 
e a prohibición, a exención e a 
obxección. 
- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o eloxio, 
a admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza, a 
sorpresa, e os seus contrarios.  
- Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hipóteses. 
- Establecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 
Estruturas sintáctico-
discursivas.32 
 
Léxico oral común e máis 

CE2.5. Utilizar correctamente, sen 
erros que conduzan a 
malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
coherencia e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en función do 
propósito comunicativo no 
contexto concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en presentacións de 
carácter académico, ou de frases 
de relativo para facer unha 
descrición detallada). 
CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico oral 
común e expresións e modismos 
de uso habitual, e máis 
especializado segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio 
de palabras e expresións que 
permita un uso humorístico, 
poético ou estético sinxelo do 
idioma. 
CE2.7. Reproducir, axustándose 
debidamente a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, seleccionándoos en 

desenvolvendo argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comentando as 
contribucións dos interlocutores; 
opinando, e facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións. 
 

CSC 
 
 
 
IL2.4.1. Interpreta conversacións 
formais por parellas seguindo un 
modelo. CCL, SIE, CSC 
IL2.4.2. Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en 
conversacións formais. CCL, SIE 
IL2.4.3. Expresa a súa opinión 
sobre cuestións formais, 
respectando as opinións dos 
demais. CCL, CSC, SIE 
IL2.4.4. Mostra acordo ou 
desacordo con opinións diferentes 
á súa, de forma respectuosa. 
CCL, SIE, CSC 
 

                                                 
32 Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 
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especializado (produción)33   
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

función das propias intencións 
comunicativas, incluíndo a 
expresión sinxela da ironía e do 
humor. 
CE2.8. 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. 
CE2.9. 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, así como 
defenderse en situacións menos 
rutineiras, e mesmo difíciles, p. e. 
cando o interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou cando a 
súa contribución é escasa e haxa 
que encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle a 
participar. 

  
                                                 

33 Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B) 



 
1001 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información 
previa sobre tipo de tarefa e 
tema.  
- Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión ao 
mesmo.  
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais, detalles relevantes, 
implicacións). 
- Formulación de hipótese sobre 
contido e contexto. 
- Inferencia e formulación de 
hipótese sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótese a 
partir da comprensión de novos 
elementos. 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe 
non verbal. 
Funcións comunicativas:  
- Xestión de relacións sociais no 
ámbito persoal, público, 
académico e profesional.  
- Descrición e apreciación de 
calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares, 

CE3.1. 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 si son de carácter técnico 
cando estean dentro do propio 
campo de especialización ou de 
interese, nos ámbitos persoal, 
público, académico e 
laboral/profesional, sempre que 
se poidan reler as seccións 
difíciles. 
CE3.2. 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 si están claramente 
sinalizadas; e matices como a 
ironía ou o humor, ou o uso 
poético ou estético da lingua, 
formulados de maneira clara. 
CE3.3. 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 

EA3.1. 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 (p. e. acerca de 
instrumentos de medición ou de 
procedementos científicos). 
EA3.2. Entende detalles 
relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal (p. e. flyers, 
pancartas, grafitti), académico (p. 
e. pósteres científicos) ou 
profesional (p. e. boletíns 
informativos, documentos 
oficiais). 
EA3.3. Comprende a 
información, a intención e as 
implicacións de notas e 
correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros 
e blogs, nos que se transmiten e 
xustifican de maneira detallada 
información, ideas e opinións 
sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e 
dentro da súa área de interese. 
EA3.4. Comprende os detalles 
relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, fichas 
informativas, etc. e comprende 
información específica. CCL, 
CCEC 
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e instrucións 
nos enunciados dos exercicios. 
CCL 
IL3.1.3. Le e pon en práctica 
instrucións e consellos para 
mellorar as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA 
 
IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, 
unha guía de viaxes, etc. e 
analiza a información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para profundar 
nos coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD 
 
 
 
IL3.3.1. Le cartas, e-mails, blogs, 
postais, etc. de carácter persoal e 
utilízaos como modelo . CCL, 
CSC, SIE 
IL3.3.2. Le descricións persoais e 
analiza a súa dimensión social. 
CCL, CSC 
IL3.3.3. Le opinións persoais, 
expresión de sentimentos, 
desexos, etc. e compáraos cos 
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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, a 
sorpresa, e os seus contrarios.  
- Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hipóteses. 
- Establecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 
 
Estruturas sintáctico-

informal até institucional) e as 
convencións sociais (incluíndo 
crenzas e estereotipos) 
predominantes nas culturas en 
que se utiliza a lingua meta, así 
como os coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. históricos 
ou artísticos) que permitan captar 
as alusións máis directas sobre 
estes aspectos que poida conter o 
texto. 
CE3.4. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas tanto 
principais como secundarias do 
texto e apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, así 
como distinguir os significados 
xerais asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á 
presentación e organización da 
información e as ideas (p. e. uso 
de estruturas pasivas ou 
enfáticas, contraste, digresión ou 
recapitulación). 
CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto escrito os 
significados e funcións específicos 
xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso 
común segundo o contexto de 
comunicación (p. e. estrutura 
interrogativa para expresar 
admiración). 

institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou 
compañías de servizos, sobre 
temas concretos e abstractos de 
carácter persoal e académico 
dentro da súa área de interese 
ou a súa especialidade. 
EA3.5. Comprende a información, 
e ideas e opinións implícitas, en 
noticias e artigos xornalísticos e 
de opinión ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan dunha 
variedade de temas de actualidade 
ou máis especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro 
da súa área de interese, e localiza 
con facilidade detalles relevantes 
neses textos. 
EA3.6. Entende, en textos de 
referencia e consulta, tanto en 
soporte papel como dixital, 
información detallada sobre temas 
da súa especialidade nos ámbitos 
académico ou ocupacional, así 
como información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos informativos 
oficiais, institucionais, ou 
corporativos. 
 
 

propios. CCL, CSC 
 
 
 
IL3.4.1. Le cartas, e-mails, faxes, 
etc. de carácter formal e extrae 
información específica. CCL, 
CEEC 
IL3.4.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para profundar 
nos coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD 
 
 
 
 
 
IL3.5.1. Le artigos de prensa, 
revistas, páxinas web, etc., e 
analiza a información. CCL, 
CMCT, CEEC 
IL3.5.2. Le noticias relacionadas 
con valores de tipo ético e 
expresa a súa propia opinión. 
CCL, CSC 
IL3.5.3. Le textos argumentativos 
e extrae as conclusións 
pertinentes. CCL, CMCT, CEEC 
 
 
 
 
 
IL3.6.1. Le textos informativos 
sobre o tema principal da unidade 
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discursivas34. 
 
Léxico escrito común e máis 
especializado (recepción)35  
 
Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 
 

CE3.6. Recoñecer léxico escrito 
común e máis especializado 
relacionado cos propios intereses 
e necesidades no ámbito persoal, 
público, académico e 
laboral/profesional, e expresións 
e modismos de uso habitual, así 
como as connotacións máis 
discernibles no uso humorístico, 
poético ou estético do idioma 
cando o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión. 
CE3.7. Recoñecer os valores 
asociados a convencións de 
formato, tipográficas, ortográficas 
e de puntuación comúns e menos 
habituais, así como abreviaturas e 
símbolos de uso común e máis 
específico (p. e. §, ≤). 

 
 
 
 
 
EA3.7. 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 idiomático, 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 facilmente 
recoñecibles  . 
 

e extrae información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.2. Le textos informativos 
sobre temas socio-culturais e 
extrae a información 
fundamental. CCL, CSC CCEC 
IL3.6.3. Le textos informativos 
sobre os temas inter-curriculares 
e analízaos. CCL, CMST, CCEC 
IL3.6.4. Le unha reseña, unha 
biografía, un informe, un resumo, 
etc. e extrae información 
específica. CCL, CEEC 
IL3.6.5. Le e comprende as 
explicacións gramaticais e de 
vocabulario da unidade. CCL, CAA 
IL3.6.6. Le e comprende as 
seccións de repaso da unidade 
fomentando a aprendizaxe 
autónoma. CCL, CAA 
IL3.6.7. Le e extrae información 
de enciclopedias, dicionarios  e 
outros materiais de referencia. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
 
IL3.7.1. Le historias, contos, 
extractos de novelas, ensaios, 
narracións, etc. e comprende 

                                                 
34 Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 
35 Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B) 
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información detallada. CCL, CEEC 
IL3.7.2. Le e comprende o 
argumento de textos literarios 
sinxelos B3 CCL, CCEC 
IL3.7.3. Le novelas curtas 
comprendendo o argumento e as 
características dos personaxes 
IL3.7.4. Le e comprende a 
linguaxe poética con certa fluidez 
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Estratexias de produción: 
Planificación 
- Mobilizar e coordinar as 
propias competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar 
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.) 
Execución 
- Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto.  
- Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar 
as dificultades e os recursos 
dispoñibles.  
- Apoiarse en e sacar o máximo 
partido dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben estruturados 
sobre unha ampla serie de temas 
relacionados cos propios intereses 
ou especialidade, facendo 
descricións claras e detalladas; 
sintetizando información e 
argumentos 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 distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos lingüísticos 
adecuados para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico adaptado ao 
contexto e ao propósito 
comunicativo que se persegue. 
CE4.2. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estruturados e de 
certa lonxitude, p. e. 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 contexto 
específicos. 
CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, para 

EA4.1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un traballo, 
abrir unha conta bancaria, ou 
tramitar un visado). 
 
 
EA4.2. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
curriculum vitae detallado, 
xunto cunha carta de motivación 
(p. e. para ingresar nunha 
universidade estranxeira, ou 
presentarse como candidato a 
un posto de traballo).  
 
EA4.3. Toma notas, co suficiente 
detalle, durante unha 
conferencia, charla ou 
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. 
 
EA4.4. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en 
calquera soporte, nos que 
transmite e solicita información 
detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE 
IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información persoal 
ou relativa aos seus intereses 
persoais. CCL, SIE 
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses. CCL, CAA 
 
IL4.2.1. Redacta seguindo un 
modelo un curriculum vitae, 
incluíndo información persoal. 
CCL, CCEC, SIE 
IL4.2.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para profundar 
nos coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD 
IL4.2.3. Escribe unha carta de 
solicitude a un posto de traballo 
seguindo un modelo. CCL, SIE 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes 
sobre cuestións cotiás. CCL, SIE 
IL4.3.2. Completa actividades 
referidas a situacións da vida 
cotiá respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC, SIE 
IL4.3.3. É capaz de facer listaxes 
e resumos sobre temas máis ou 
menos complexos. CCL, SIE 
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crenzas e actitudes; linguaxe non 
verbal. 
Funcións comunicativas: 
- Xestión de relacións sociais no 
ámbito persoal, público, 
académico e profesional.  
- Descrición e apreciación de 
calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares, 
actividades, procedementos e 
procesos.  
- Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e de 
sucesos futuros a curto, medio e 
longo prazo. 
- 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 

producir textos escritos ben 
axustados ao contexto específico, 
os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis relevantes 
da lingua e culturas meta 
relativos a costumes, usos, 
actitudes, valores e crenzas, e 
superar as diferenzas con 
respecto ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando 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. 
CE4.4. Planificar e articular o 
texto escrito segundo a función 
ou funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada 
caso, seleccionando os diferentes 
expoñentes de devanditas 
funcións segundo os seus 
distintos matices de significación, 
e os distintos patróns discursivos 
dos que se dispón para presentar 
e organizar a información, 
deixando claro o que se considera 
importante (p. e. mediante 
estruturas enfáticas), ou os 
contrastes ou digresións con 
respecto ao tema principal. 

temas persoais, académicos ou 
ocupacionais, respectando as 
convencións e normas de 
cortesía e da etiqueta. 
 
 
EA4.5. Escribe informes en 
formato convencional e de 
estrutura clara relacionados coa 
súa especialidade (p. e. o 
desenvolvemento e conclusións 
dun experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unhas 
prácticas ou un traballo de 
investigación), ou menos 
habituais (p. e. un problema 
xurdido durante unha estancia 
no estranxeiro), desenvolvendo 
un argumento; razoando a favor 
ou en contra dun punto de vista 
concreto; explicando as 
vantaxes e desvantaxes de 
varias opcións, e achegando 
conclusións xustificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
EA4.6. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en 
foros e blogs, transmitindo 

 
IL4.4.1. Escribe notas, mensaxes 
sobre cuestións cotiás. CCL, SIE 
IL4.4.2.Escribe un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, 
unha guía de viaxes seguindo un 
modelo. CCL, CEEC, SIE 
IL4.4.3. Completa actividades 
referidas a situacións da vida 
cotiá respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC, SIE 
IL4.4.4. Escribe instrucións, 
indicacións , seguindo un modelo. 
CCL, SIE 
 
 
IL4.5.1. Escribe unha reseña, 
unha biografía, un informe, un 
resumo, etc. utilizando 
información específica. CCL, 
CEEC, SIE 
IL4.5.2. Escribe descricións de 
persoas, lugares, sentimentos, 
etc. de forma respectuosa. CCL, 
CSC SIE 
IL4.5.3. Escribe artigos de 
prensa, revistas, páxinas web, 
etc. seguindo un modelo. CCL, 
CMCT, CEEC, SIE 
IL4.5.4. Escribe historias de 
ficción, extractos de novelas, 
ensaios, narracións incluíndo 
información detallada. CCL, 
CEEC, SIE 
IL4.5.5. Analiza e describe as 
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esperanza, a confianza, a 
sorpresa, e os seus contrarios.  
- Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hipóteses. 
- Establecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 
Estruturas sintáctico-
discursivas.36 
 
Léxico escrito común e máis 
especializado (produción)37  
 
Patróns gráficos e convencións 
ortográficas. 
 

CE4.5. Utilizar correctamente, sen 
erros que conduzan a 
malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
coherencia e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en función do 
propósito comunicativo no 
contexto concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en presentacións de 
carácter académico, ou de frases 
de relativo para facer unha 
descrición detallada). 
CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico escrito 
común e expresións e modismos 
de uso habitual, e máis 
especializado segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio 
de palabras e expresións que 
permita un uso humorístico e 
estético sinxelo do idioma. 
CE4.7. Axustarse con consistencia 
aos patróns ortográficos, de 
puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de carácter máis 
específico (p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 

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.  
 
 
EA4.7. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de 
carácter académico ou 
profesional, dirixidas a 
institucións públicas ou privadas 
e a empresas, nas que dá e 
solicita información; describe a 
súa traxectoria académica ou 
profesional e as súas 
competencias; e explica e 
xustifica co suficiente detalle os 
motivos das súas accións e 
plans (p. e. 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. 

vantaxes e os inconvenientes 
dunha circunstancia determinada. 
CCL, SIE 
IL4.5.6. Completa actividades 
pondo en práctica as explicacións 
gramaticais da unidade. CCL, CAA 
IL4.5.7. Completa actividades 
pondo en práctica o vocabulario 
da unidade. CCL, CAA 
IL4.5.8. Realiza actividades 
artísticas relacionadas co tema da 
unidade. CCL, CCEC, SIE  
IL4.5.9. Escribe frases sobre 
temas socioculturais ou inter-
curriculares practicando a 
linguaxe da unidade. CCL, CCEC, 
SIE 
 
 
 
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, 
blogs, postais, etc. de carácter 
persoal seguindo un modelo. 
CCL, CSC, SIE 
IL4.6.2. Narra por escrito 
acontecementos e intercambia 
vivencias persoais fomentando o 
contacto social. CCL, CSC SIE 
IL4.6.3. Escribe sobre as súas 
propias opinións, fai suxestións, 
ofrecementos, etc. de forma 
educada. CCL, CSC SIE 

                                                 
36 Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 
37 Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B) 
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procesadores de textos para 
resolver, p. e., dúbidas sobre 
variantes ortográficas en diversos 
estándares da lingua, e utilizar 
con soltura as convencións 
escritas que rexen na 
comunicación por Internet. 

IL4.6.4. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para profundar 
nos coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD 
 
IL4.7.1. Escribe cartas, e-mails, 
faxes, etc. de carácter formal 
seguindo un modelo. CCL, CEEC, 
SIE 
IL4.7.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para profundar 
nos coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD 
IL4.7.3. Solicita información 
formal de maneira educada. CCL, 
CSC, SIE 
IL4.7.4. Escribe unha carta de 
solicitude a un posto de traballo 
seguindo un modelo. CCL, SIE 
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ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 
 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither…nor); disxunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + 
NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidade (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more 
convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  
- Relaciones temporais ((just) as; while; once (we have finished)). 
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have). 
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (hei is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory 
sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 
- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente 
(simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ 
Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing).  
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it takes/holds/serves…); posibilidade/probabilidade (will; likely; 
should; ought to); necesidade (want; take); obrigación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing). 
- Expresión da existencia (e. g. there must have been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic, one(s); determiners); a calidade (e. g. bluish; nice to look at). 
- Expresión da cantidade: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of 
things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
- Expresión do tempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the 
year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later 
(on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly 
basis). 
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 
 
 
 
LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 
 
- A descrición de persoas e obxectos, 
- Tempo e espazo,  
- Estados, eventos e acontecementos,  
- Actividades, procedementos e procesos;  
- Relacións persoais, sociais, académicas e profesionais;  
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- Educación e estudo;  
- Traballo e emprendimento;  
- Bens e servizos;  
- Lingua e comunicación intercultural;  
- Ciencia e tecnoloxía;  
- Historia e cultura. 
 
 
 
METODOLOXÍA XERAL E ESPECÍFICA DA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA. 
 
Contido lingüístico e habilidades da linguaxe 
 

 Desenvolvemento de vocabulario  
 
APROXIMACIÓN ao vocabulario asegurando que o novo léxico sexa introducido gradualmente. Primeiro activando o vocabulario pasivo con distintas 
tarefas na páxina introdutoria. Logo, a páxina Topic words presenta vocabulario novo relativo ao tema da unidade. En terceiro lugar, a páxina 
Word building se focaliza na gramática do léxico e a formación de palabras. As tarefas de Vocabulary in Action e Consolidate repasan e practican 
novo vocabulario. As tarefas de Word Power dan importancia ao vocabulario en contexto. 
 

 Gramática en contexto 
 
As estruturas gramaticais preséntanse en textos que proporcionan un contexto comprensible para entender o seu significado. As tarefas de 
ampliación e consolidación estenden o coñecemento contrastando estruturas gramaticais. 
 

 Linguaxe funcional  
 
O coñecemento da linguaxe funcional é esencial para a comunicación. pONSE énfase nas habilidades comunicativas, de diferentes maneiras. Os 
Phrase banks inclúen os compoñentes funcionais que o alumnado necesitan para completar as tarefas orais. Vocabulary in Action repasa o 
vocabulario no contexto de monólogos e diálogos funcionais. As páxinas de Speaking na sección Communication skills afronta a linguaxe 
funcional e proporciona oportunidade para a análise e a produción. 
 

 Pronuncia  
 
TRATO da pronuncia sistematicamente cubrindo fonética, acento e entoación. Estas tarefas aparecen tanto no Student’s Book como no 
Workbook. As Wordlists no Student’s Book inclúen transcricións fonéticas de todas as palabras e expresións. Ademais os estudantes aprenden 
como baixar e utilizar Sounds: The Pronunciation App para mellorar a súa pronuncia. 
 
 
 

 Habilidades receptivas e produtivas  
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Desenvolvimento das habilidades receptivas e produtivas do alumnado en paralelo. Cada unidade do Student’s Book presenta unha práctica 
integrada de tarefas de reading, listening, writing e speaking para incrementar as súas habilidades comunicativas.  
 
Reading  
Os textos foron seleccionados para resultar interesantes ao alumnado e deseñados de forma atractiva.  
 
Writing 
As tarefas en Initiative  pon énfases en que para escribir ben hai que planificar, redactar e reescribir.  
 
Listening  
Estas tarefas proporcionan ao alumnado o soporte que necesitan antes e durante a audición para axudar á comprensión.  
 
Speaking 
Let’s talk, proporciona a práctica de vocabulario novo, e as tarefas de Speaking Initiative, máis longas, con obxectivos comunicativos claros. 
 
Ademais desenvólvense as habilidades receptivas e produtivas no Workbook, no Skills Trainer with DVD, o Teacher’s Resource Book e o 
Teacher’s Resource Multi-ROM. 
 
 
 
Desenvolvemento do alumno e habilidades de aprendizaxe 
 

 Desenvolvemento de habilidades  
 
Sen ser o obxectivo final e único, preparase ao alumnado para que superen con éxito o exame de bacharelato. O Student’s Book practica 
destrezas para o exame e ofrece Lifelong learning skills ao final de cada unidade para adquirir habilidades de linguaxe e aprendizaxe. Destacan as 
seccións Exam Practice, Exam Preparation e Exam Tasks. O Exam Trainer with DVD se focaliza na comunicación e proporciona adestramento 
comprensivo co desenvolvemento das habilidades de listening e speaking. Práctica adicional das fichas fotocopiables do Teacher’s Resource 
Book. 
 

 Habilidades para autoestudio 
 
Para fomentar a iniciativa, e autonomía do alumno fóra de clase, atopamos no Student’s Book a sección de revisión Assess yourself que lle 
permite avaliar o seu progreso e as secciones Self-study grammar notes, Pronunciation guide, Phrasal verbs, Irregular verbs e unha 
completa Wordlist. 
 

 Estratexias de aprendizaxe  
 
Están deseñadas para proporcionar ao alumno a aprendizaxe dentro e fóra de clase. As seccións Lifelong learning skills, Developing skills, os 
cadros Analyse, ou Think & Discuss, empuxan ao alumnado a reflexionar e pensar criticamente. 
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 Coñecemento cultural 

 
É parte esencial da aprendizaxe da linguaxe. O Teacher’s Book inclúe Extend cultural knowledge que prové de información esencial sobre 
persoas, lugares e eventos. 
 

 Contido intercurricular  
 
Fichas OU BOXES sobre Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Humanidades, Arte, etc. 
 

 Habilidades sociais e valores 
   
Os materiais e tarefas para o debate salientan no respecto polos demais, pola contorna, pola igualdade, etc. 
 

 Competencia dixital 
 
Promoción do uso de internet como fonte de ideas para o traballo oral e escrito, de actividades de linguaxe e habilidades.  
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E COMPETENCIAS CLAVES 
 

OBXECTIVOS DA REVIEW UNIT E COMPETENCIAS CLAVES 
 
AO FINALIZAR A UNIDADE, O ALUMNO SERÁ CAPAZ DE:  
 

 ENTENDER, MEMORIZAR E USAR CORRECTAMENTE O VOCABULARIO RELATIVO Á MODA, O VOCABULARIO QUE DEFINE PEZAS 
DE VESTIR, E PHRASAL VERBS CCL, CMCT, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA DUN TEXTO SOBRE O VESTIARIO DAS PELÍCULAS CCL, CCEC, CAA 
 COMPRENDER E UTILIZAR CORRECTAMENTE AS FORMAS SIMPLES E CONTINUAS E OS TEMPOS DE PRESENTE E PASADO, USED 

TO E WOULD, FORMAS FUTURAS, TIME CLAUSES E FUTURO CONTINUO E PERFECTO CLC, CAA 
 ESCRIBIR UN EMAIL INFORMAL CCL, CAA, SIE 

 
 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN:  
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE TIPO DE TAREFA E 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
A MODA.  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO, 
MEDIANTE ESCÓITAA DUN 
TEXTO SOBRE MARCAS DE 
ROUPA 

CE1.1. IDENTIFICAR AS IDEAS 
PRINCIPAIS, INFORMACIÓN 
DETALLADA E IMPLICACIÓNS 
XERAIS DE TEXTOS DE CERTA 
LONXITUDE, BEN 
ORGANIZADOS E 
LINGÜISTICAMENTE 
COMPLEXOS, NUNHA 
VARIEDADE DE LINGUA 
ESTÁNDAR E ARTICULADOS A 
VELOCIDADE NORMAL, QUE 
TRATEN DE TEMAS TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, MESMO SI SON 

EA1.2. 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 (P. 
E. PARA RECIBIR 
ASISTENCIA SANITARIA 

IL1.2.2. ESCOITA E ENTENDE 
AS PREGUNTAS DO PROFESOR 
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVIEW UNIT: FASHION 
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- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS) AO 
ESCOITAR UN 
CUESTIONARIO SOBRE 
DIFERENTES 
ACONTECEMENTOS DA MODA  
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE 
ESCOITAR UN 
CUESTIONARIO SOBRE A 
MODA 
 
- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE A ROUPA QUE 
O ALUMNADO LEVAN 
HABITUALMENTE 
 
- REFORMULACIÓN DE 

DE CARÁCTER TÉCNICO 
CANDO ESTEAN DENTRO DO 
PROPIO CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE AS CONDICIÓNS 
ACÚSTICAS SEXAN BOAS E 
PÓIDANSE CONFIRMAR 
CERTOS DETALLES.  
CE1.2. 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, 
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. 
CE1.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 

COMO TURISTA OU COMO 
RESIDENTE, CAMBIAR UNHA 
RESERVA DE HOTEL, ANULAR 
BILLETES, OU CAMBIAR UN 
ARTIGO DEFECTUOSO), 
SEMPRE QUE POIDA PEDIR 
CONFIRMACIÓN. 
 
EA1.3. IDENTIFICA AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS DE 
CONVERSACIÓNS E DEBATES 
RELATIVAMENTE EXTENSOS 
E ANIMADOS ENTRE VARIOS 
INTERLOCUTORES 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. 
 
EA1.6. COMPRENDE A LIÑA 
ARGUMENTAL, AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS EN 
PRESENTACIÓNS, 
CONFERENCIAS OU 
SEMINARIOS DE CERTA 
EXTENSIÓN E 
COMPLEXIDADE SOBRE 

 
 
 
IL1.3.1. PRESENZA 
CONVERSACIÓNS SOBRE O 
TEMA DA UNIDADE E EXTRAE 
A INFORMACIÓN ESENCIAL. 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.6.1. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE O TEMA 
DA UNIDADE  E INTERPRETA 
A INFORMACIÓN. CCL, CMCT 
IL1.6.4. ESCOITA CHARLAS 
OU CONFERENCIAS SOBRES 
TEMAS DE INTERESE E CAPTA 
A INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. CCL, CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS, AO ESCOITAR 
UN DIÁLOGO SOBRE ONDE 
SE INVENTARON ALGUNHAS 
PEZAS DE VESTIR  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A HISTORIA DA ROUPA E 
DA MODA 
- A IMPORTANCIA DO 
DESEÑO DE VESTIARIO NO 
CINE 
- O DESENVOLVEMENTO DOS 
TÉXTILES INTELIXENTES 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
 
- ESCOITAR A XENTE 
FALANDO SOBRE ONDE SE 
INVENTARON ALGUNHAS 
PEZAS DE VESTIR 
- ESCOITAR UN 
CUESTIONARIO SOBRE 
DIFERENTES FEITOS 
RELACIONADOS COA MODA 
- ESCOITAR UN DIÁLOGO 

RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE1.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 

TEMAS ACADÉMICOS OU 
PROFESIONAIS DA SÚA ÁREA 
DE INTERESE, TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, SEMPRE QUE 
HAXA MARCADORES QUE 
ESTRUTUREN O DISCURSO E 
GUÍEN A COMPRENSIÓN. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

SOBRE AS PEZAS DE VESTIR 
QUE USAN HABITUALMENTE 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- 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. 
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  
- EXPRESIÓN DO INTERESE, 
A APROBACIÓN, O APRECIO, 
O ELOXIO, A ADMIRACIÓN, A 
SATISFACCIÓN, A 

ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN (ENTRE 
OUTROS, TOPICALIZACIÓN (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS), 
CONTRASTE, DIGRESIÓN, OU 
RECAPITULACIÓN).  
CE1.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ORAL OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE1.6. RECOÑECER LÉXICO 
ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO, 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO OU POÉTICO 
DO IDIOMA CANDO O 
CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESPERANZA, A CONFIANZA, 
A SORPRESA, E OS SEUS 
CONTRARIOS.  
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 
DISCURSO. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PRESENT SIMPLE PARA 
RUTINAS, FEITOS E 
ACCIÓNS, E ACTIVIDADES 
DUN HORARIO NO FUTURO  
- PRESENT CONTINUOUS 
PARA ACCIÓNS QUE 
OCORREN Á VEZ QUE 
FALAMOS, SITUACIÓNS 
TEMPORAIS E ACCIÓNS 
MOLESTAS REPETIDAS  
- PAST SIMPLE PARA 
ACCIÓNS TERMINADAS NO 
PASADO OU SERIES DE 
ACCIÓNS E HÁBITOS 
PASADOS  
- PAST CONTINUOUS PARA 
UNHA ACCIÓN EN CURSO 
NUN MOMENTO ESPECÍFICO 
DO PASADO 
- WILL PARA DECISIÓNS 
ESPONTÁNEAS E 
PREDICIÓNS XERAIS  
- GOING TO PARA OS PLANS 
OU INTENCIÓNS E 
PREDICIÓNS BASEADAS NA 

COMPRENSIÓN. 
CE1.7. DISCRIMINAR 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, E 
RECOÑECER OS SEUS 
SIGNIFICADOS E INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS EXPRESAS, 
ASÍ COMO ALGUNHAS DE 
CARÁCTER IMPLÍCITO 
(INCLUÍNDO A IRONÍA E O 
HUMOR) CANDO A 
ARTICULACIÓN É CLARA. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

EVIDENCIA 
- PRESENT CONTINUOUS 
PARA FEITOS CONFIRMADOS 
- FUTURE CONTINUOUS 
PARA ACCIÓNS EN CURSO 
NUN MOMENTO NO FUTURO  
- FUTURE PERFECT PARA 
ACCIÓNS QUE SE 
TERMINARÁN NO FUTURO  
 
LÉXICO ORAL DE USO 
COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- ADXECTIVOS PARA 
DESCRIBIR ROUPA: BAGGY, 
BRIGHTLY-COLOURED, 
CHECKED, FASHIONABLE, 
PLAIN, SMART, STYLISH, 
ETC 
- PHRASAL VERBS 
RELATIVOS Á ROUPA: DO 
UP, DRESS UP, ETC 
- FRASES PARA FALAR DE 
ROUPA E MODA: WE 
NORMALLY WEAR QUITE … 
CLOTHES., I WORE … , ETC 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN: 
- TERMINACIÓNS ED: /T/ 
AND /D/ 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
RELACIONADOS CON A S 
PEZAS DE VESTIR E O 
SHOPPING, PROVOCAR 
UNHA DISCUSIÓN SOBRE SI 
É MÁIS IMPORTANTE IR Á 
MODA QUE VESTIR DE 
MANEIRA CÓMODA, FALAR 
SOBRE O VESTIARIO DE 
PELÍCULAS COÑECIDAS.  
 
PLANIFICACIÓN 
- CONCIBIR A MENSAXE CON 
CLARIDADE, DISTINGUINDO 
A SÚA IDEA OU IDEAS 
PRINCIPAIS E A SÚA 
ESTRUTURA BÁSICA. 
 
EXECUCIÓN 
- EXPRESAR A MENSAXE CON 
CLARIDADE, COHERENCIA, 
ESTRUTURÁNDOO 
ADECUADAMENTE E 
AXUSTÁNDOSE, NO SEU 
CASO, AOS MODELOS E 
FÓRMULAS DE CADA TIPO 
DE TEXTO.  
 
- COMPENSAR AS 

CE2.1. CONSTRUÍR TEXTOS 
CLAROS E CO DETALLE 
SUFICIENTE, BEN 
ORGANIZADOS E ADECUADOS 
AO INTERLOCUTOR E 
PROPÓSITO COMUNICATIVO, 
SOBRE TEMAS DIVERSOS, 
XERAIS E MÁIS ESPECÍFICOS 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIDADE OU DE 
INTERESE, E DEFENDER UN 
PUNTO DE VISTA SOBRE 
TEMAS XERAIS OU 
RELACIONADOS COA PROPIA 
ESPECIALIDADE, INDICANDO 
OS PROLES E OS CONTRAS 
DAS DISTINTAS OPCIÓNS, ASÍ 
COMO TOMAR PARTE ACTIVA 
EN CONVERSACIÓNS FORMAIS 
OU INFORMAIS DE CERTA 
LONXITUDE, 
DESENVOLVÉNDOSE CUN 
GRAO DE CORRECCIÓN E 
FLUIDEZ QUE PERMITA 
MANTER A COMUNICACIÓN.  
CE2.2. COÑECER, 
SELECCIONAR CON COIDADO, 
E SABER APLICAR 
EFICAZMENTE E CON CERTA 
NATURALIDADE, AS 
ESTRATEXIAS ADECUADAS 

EA2.1. FAI PRESENTACIÓNS 
DE CERTA DURACIÓN SOBRE 
TEMAS DO SEU INTERESE 
ACADÉMICO OU 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO DUN 
EXPERIMENTO CIENTÍFICO, 
OU UNHA ANÁLISE DE 
ASPECTOS HISTÓRICOS, 
SOCIAIS OU ECONÓMICOS), 
CUNHA ESTRUTURA CLARA 
QUE AXUDA AOS OÍNTES A 
FIXARSE NOS ASPECTOS 
MÁIS IMPORTANTES, E 
DEMOSTRANDO SEGURIDADE 
Á HORA DE CONTESTAR 
PREGUNTAS DO AUDITORIO 
FORMULADAS CON 
CLARIDADE E A VELOCIDADE 
NORMAL. 
 
EA2.2. DESENVÓLVESE CON 
SEGURIDADE EN 
TRANSACCIÓNS E XESTIÓNS 
COTIÁS E MENOS 
HABITUAIS, XA SEXA CARA A 
CARA, POR TELÉFONO OU 
OUTROS MEDIOS TÉCNICOS, 
SOLICITANDO 
INFORMACIÓN DETALLADA, 

IL2.1.1. FAI PRESENTACIÓNS 
SIMPLES RELACIONADAS CO 
TEMA DA UNIDADE SEGUINDO 
UN EXEMPLO. CCL, SIE 
IL2.1.3. FALA SOBRE TEMAS 
INTERCURRICULARES, 
MOSTRANDO OS SEUS 
COÑECEMENTOS SOBRE OS 
MESMOS. CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.4. RESPONDE 
ADECUADAMENTE ÁS 
PREGUNTAS DO PROFESOR  
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL, SIE 
 
 
 
 
IL2.2.1. PRACTICA DIÁLOGOS 
SOBRE SITUACIÓNS COTIÁS 
SEGUINDO UN MODELO. CCL, 
SIE 
IL2.2.2. PRACTICA E 
REPRODUCE A PRONUNCIA 
CORRECTA EN SITUACIÓNS 
COTIÁS DE COMUNICACIÓN. 
CCL, SIE 
 
 
 
 

REVIEW UNIT: FASHION 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

CARENCIAS LINGÜÍSTICAS 
MEDIANTE PROCEDEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS, 
PARALINGÜÍSTICOS OU 
PARATEXTUAIS: 
 
LINGÜÍSTICOS 
- MODIFICAR PALABRAS DE 
SIGNIFICADO PARECIDO. 
 
PARALINGÜÍSTICOS E 
PARATEXTUAIS 
- PEDIR AXUDA.  
 
- SINALAR OBXECTOS, USAR 
DEÍCTICOS OU REALIZAR 
ACCIÓNS QUE ACLARAN O 
SIGNIFICADO. 
 
- USAR SONS 
EXTRALINGÜÍSTICOS E 
CALIDADES PROSÓDICAS 
CONVENCIONAIS. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A HISTORIA DA ROUPA E 
DA MODA 

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 PARÁFRASES 
OU A CIRCUNLOQUIOS CANDO 
NON SE ATOPA A EXPRESIÓN 
PRECISA, E IDENTIFICANDO E 
CORRIXINDO OS ERROS QUE 
POIDAN PROVOCAR UNHA 
INTERRUPCIÓN DA 
COMUNICACIÓN. 
CE2.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
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 

OFRECENDO EXPLICACIÓNS 
CLARAS E DETALLADAS E 
DESENVOLVENDO A SÚA 
ARGUMENTACIÓN DE 
MANEIRA SATISFACTORIA 
NA RESOLUCIÓN DOS 
PROBLEMAS QUE XURDAN. 
  
EA2.3. PARTICIPA CON 
SOLTURA EN 
CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS CARA A CARA OU 
POR TELÉFONO OU OUTROS 
MEDIOS TÉCNICOS, NAS QUE 
DESCRIBE CON DETALLE 
FEITOS, EXPERIENCIAS, 
SENTIMENTOS E REACCIÓNS, 
SOÑOS, ESPERANZAS E 
AMBICIÓNS, E RESPONDE 
ADECUADAMENTE AOS 
SENTIMENTOS QUE 
EXPRESAN OS SEUS 
INTERLOCUTORES; 
DESCRIBE CON DETALLE 
EXPERIENCIAS PERSOAIS E 
AS SÚAS REACCIÓNS ANTE 
AS MESMAS; EXPRESA CON 
CONVICCIÓN CRENZAS, 
ACORDOS E DESACORDOS, E 
EXPLICA E XUSTIFICA DE 
MANEIRA PERSUASIVA AS 
SÚAS OPINIÓNS E 
PROXECTOS. 
 
EA2.4. TOMA PARTE 

 
 
IL2.3.3. MOSTRA ACORDO OU 
DESACORDO RESPECTO DAS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS DE 
FORMA RESPECTUOSA. CCL, 
CSC; SIE 
IL2.3.4. É CAPAZ DE NARRAR 
HISTORIAS COMPLEXAS, 
DESCRIBINDO O ARGUMENTO 
E OS PUNTOS PRINCIPAIS. 
CCL, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.4.3. EXPRESA A SÚA 
OPINIÓN SOBRE CUESTIÓNS 
FORMAIS, RESPECTANDO AS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS. CCL, 
CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- A IMPORTANCIA DO 
DESEÑO DE VESTIARIO NO 
CINE 
- O DESENVOLVEMENTO DOS 
TÉXTILES INTELIXENTES 
 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- PREPARAR UN DIÁLOGO 
ACERCA DA ROUPA E O 
SHOPPING 
- DISCUTIR SI É MÁIS 
IMPORTANTE LEVAR ROUPA 
CÓMODA QUE ESTAR Á 
MODA 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
PROFESIONAL.  
- 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. 
- EXPRESIÓN DA 

REXISTROS OU OUTROS 
MECANISMOS DE 
ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 
EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
COMPORTAMENTO QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE2.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ORAL 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE2.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 

ADECUADAMENTE EN 
CONVERSACIÓNS FORMAIS, 
ENTREVISTAS, REUNIÓNS E 
DEBATES DE CARÁCTER 
ACADÉMICO 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. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  
- EXPRESIÓN DO INTERESE, 
A APROBACIÓN, O APRECIO, 
O ELOXIO, A ADMIRACIÓN, A 
SATISFACCIÓN, A 
ESPERANZA, A CONFIANZA, 
A SORPRESA, E OS SEUS 
CONTRARIOS.  
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 
DISCURSO. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PRESENT SIMPLE PARA 
RUTINAS, FEITOS E 
ACCIÓNS, E ACTIVIDADES 
DUN HORARIO NO FUTURO  
- PRESENT CONTINUOUS 
PARA ACCIÓNS QUE 
OCORREN Á VEZ QUE 
FALAMOS, SITUACIÓNS 
TEMPORAIS E ACCIÓNS 
MOLESTAS REPETIDAS  
- PAST SIMPLE PARA 
ACCIÓNS TERMINADAS NO 
PASADO OU SERIES DE 
ACCIÓNS E HÁBITOS 
PASADOS  

QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE2.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ORAL COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO, 
POÉTICO OU ESTÉTICO 
SINXELO DO IDIOMA. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- PAST CONTINUOUS PARA 
UNHA ACCIÓN EN CURSO 
NUN MOMENTO ESPECÍFICO 
DO PASADO 
- WILL PARA DECISIÓNS 
ESPONTÁNEAS E 
PREDICIÓNS XERAIS  
- GOING TO PARA OS PLANS 
OU INTENCIÓNS E 
PREDICIÓNS BASEADAS NA 
EVIDENCIA 
- PRESENT CONTINUOUS 
PARA FEITOS CONFIRMADOS 
- FUTURE CONTINUOUS 
PARA ACCIÓNS EN CURSO 
NUN MOMENTO NO FUTURO  
- FUTURE PERFECT PARA 
ACCIÓNS QUE SE 
TERMINARÁN NO FUTURO  
 
LÉXICO ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- ADXECTIVOS PARA 
DESCRIBIR ROUPA: BAGGY, 
BRIGHTLY-COLOURED, 
CHECKED, FASHIONABLE, 
PLAIN, SMART, STYLISH, 
ETC 
- PHRASAL VERBS 
RELATIVOS Á ROUPA: DO 
UP, DRESS UP, ETC 
- FRASES PARA FALAR DE 
ROUPA E MODA: WE 
NORMALLY WEAR QUITE … 

CE2.7. REPRODUCIR, 
AXUSTÁNDOSE DEBIDAMENTE 
A ALGUNHA VARIEDADE 
ESTÁNDAR DA LINGUA, 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DAS PROPIAS 
INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS, INCLUÍNDO 
A EXPRESIÓN SINXELA DA 
IRONÍA E DO HUMOR. 
CE2.8. 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. 
CE2.9. XESTIONAR A 
INTERACCIÓN DE MANEIRA 
EFICAZ EN SITUACIÓNS 
HABITUAIS, RESPECTANDO E 
TOMANDO A QUENDA DE 
PALABRA CON AMABILIDADE 
E CANDO SE DESEXA, E 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

CLOTHES., I WORE … , ETC 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN. 
- TERMINACIÓNS ED: /T/ 
AND /D/ 
 
 

AXUSTANDO A PROPIA 
CONTRIBUCIÓN Á DOS 
INTERLOCUTORES 
PERCIBINDO AS SÚAS 
REACCIÓNS, ASÍ COMO 
DEFENDERSE EN SITUACIÓNS 
MENOS RUTINEIRAS, E 
MESMO DIFÍCILES, P. E. 
CANDO O INTERLOCUTOR 
ACAPARA A QUENDA DE 
PALABRA, OU CANDO A SÚA 
CONTRIBUCIÓN É ESCASA E 
HAXA QUE ENCHER AS 
LAGOAS COMUNICATIVAS OU 
ANIMARLLE A PARTICIPAR. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN: 
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
A MODA  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO 
MEDIANTE A LECTURA DUN 
TEXTO SOBRE A MODA E AS 
PEZAS DE VESTIR.  
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS), AO LER  UN 
TEXTO SOBRE A 
FABRICACIÓN DE 
VESTIARIO PARA 
PELÍCULAS. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE LER 
UN CUESTIONARIO SOBRE 
FEITOS DA MODA. 

CE3.1. 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 
SI SON DE CARÁCTER 
TÉCNICO CANDO ESTEAN 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE, NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE SE POIDAN 
RELER AS SECCIÓNS 
DIFÍCILES. 
CE3.2. COÑECER E SABER 
APLICAR AS ESTRATEXIAS 
ADECUADAS PARA 
COMPRENDER O SENTIDO 
XERAL; A INFORMACIÓN 
ESENCIAL; OS PUNTOS 
PRINCIPAIS; OS DETALLES 
RELEVANTES; INFORMACIÓN, 

EA3.1. 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 (P. E. 
ACERCA DE INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN OU DE 
PROCEDEMENTOS 
CIENTÍFICOS). 
 
 
 
EA3.4. COMPRENDE OS 
DETALLES RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS DE 
CORRESPONDENCIA FORMAL 
DE INSTITUCIÓNS PÚBLICAS 
OU ENTIDADES PRIVADAS 
COMO UNIVERSIDADES, 
EMPRESAS OU COMPAÑÍAS 
DE SERVIZOS, SOBRE TEMAS 
CONCRETOS E ABSTRACTOS 
DE CARÁCTER PERSOAL E 
ACADÉMICO DENTRO DA SÚA 
ÁREA DE INTERESE OU A SÚA 
ESPECIALIDADE. 

IL3.1.1. LE INSTRUCIÓNS, 
INDICACIÓNS, CARTEIS, 
FICHAS INFORMATIVAS, ETC, 
E COMPRENDE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CCEC 
IL3.1.2. LE E IDENTIFICA 
INFORMACIÓN BÁSICA E 
INSTRUCIÓNS NOS 
ENUNCIADOS DOS 
EXERCICIOS. CCL 
IL3.1.3. LE E PON EN 
PRÁCTICA INSTRUCIÓNS E 
CONSELLOS PARA MELLORAR 
AS SÚAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAXE. CCL, CAA 
 
IL3.4.1. LE CARTAS, E-MAILS, 
FAXES, ETC, DE CARÁCTER 
FORMAL E EXTRAE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.5.3. LE TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS E EXTRAE 

REVIEW UNIT: FASHION 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

 
- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO ESCRITO SOBRE 
PEZAS DE VESTIR. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS AO LER UN 
DIÁLOGO SOBRE UN EMAIL. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A HISTORIA DA ROUPA E 
DA MODA 
- A IMPORTANCIA DO 
DESEÑO DE VESTIARIO NO 
CINE 
- O DESENVOLVEMENTO DOS 

IDEAS E OPINIÓNS TANTO 
IMPLÍCITAS COMO 
EXPLÍCITAS DO TEXTO SI 
ESTÁN CLARAMENTE 
SINALIZADAS; E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O HUMOR, 
OU O USO POÉTICO OU 
ESTÉTICO DA LINGUA, 
FORMULADOS DE MANEIRA 
CLARA. 
CE3.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 

 
EA3.5. COMPRENDE A 
INFORMACIÓN, E IDEAS E 
OPINIÓNS IMPLÍCITAS, EN 
NOTICIAS E ARTIGOS 
XORNALÍSTICOS E DE 
OPINIÓN BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE QUE TRATAN 
DUNHA VARIEDADE DE 
TEMAS DE ACTUALIDADE OU 
MÁIS ESPECIALIZADOS, 
TANTO CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, DENTRO DA 
SÚA ÁREA DE INTERESE, E 
LOCALIZA CON FACILIDADE 
DETALLES RELEVANTES 
NESES TEXTOS. 
 
EA3.6. ENTENDE, EN TEXTOS 
DE REFERENCIA E 
CONSULTA, TANTO EN 
SOPORTE PAPEL COMO 
DIXITAL, INFORMACIÓN 
DETALLADA SOBRE TEMAS 
DA SÚA ESPECIALIDADE NOS 
ÁMBITOS ACADÉMICO OU 
OCUPACIONAL, ASÍ COMO 
INFORMACIÓN CONCRETA 
RELACIONADA CON 
CUESTIÓNS PRÁCTICAS EN 
TEXTOS INFORMATIVOS 
OFICIAIS, INSTITUCIONAIS, 
OU CORPORATIVOS. 
 

AS CONCLUSIÓNS 
PERTINENTES. CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.6.1. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE O 
TEMA PRINCIPAL DA 
UNIDADE E EXTRAE 
INFORMACIÓN RELEVANTE. 
CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.4. LE UNHA RESEÑA, 
UNHA BIOGRAFÍA, UN 
INFORME, UN RESUMO, ETC, E 
EXTRAE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CEEC 
IL3.6.5. LE E COMPRENDE AS 
EXPLICACIÓNS GRAMATICAIS 
E DE VOCABULARIO DA 
UNIDADE. CCL, CAA 
IL3.6.6. LE E COMPRENDE AS 
SECCIÓNS DE REPASO DA 
UNIDADE FOMENTANDO A 
APRENDIZAXE AUTÓNOMA. 
CCL, CAA 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

TÉXTILES INTELIXENTES 
 
 FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS: 
- LER UN TEXTO SOBRE A 
FABRICACIÓN DE 
VESTIARIO PARA PELÍCULAS 
- LER UN CORREO 
ELECTRÓNICO INFORMAL 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
PROFESIONAL.  
- 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. 
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  

CE3.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN E AS IDEAS (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS, 
CONTRASTE, DIGRESIÓN OU 
RECAPITULACIÓN). 
CE3.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ESCRITO OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE3.6. RECOÑECER LÉXICO 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- EXPRESIÓN DO INTERESE, 
A APROBACIÓN, O APRECIO, 
O ELOXIO, A ADMIRACIÓN, A 
SATISFACCIÓN, A 
ESPERANZA, A CONFIANZA, 
A SORPRESA, E OS SEUS 
CONTRARIOS.  
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 
DISCURSO. 
 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PRESENT SIMPLE PARA 
RUTINAS, FEITOS E 
ACCIÓNS, E ACTIVIDADES 
DUN HORARIO NO FUTURO  
- PRESENT CONTINUOUS 
PARA ACCIÓNS QUE 
OCORREN Á VEZ QUE 
FALAMOS, SITUACIÓNS 
TEMPORAIS E ACCIÓNS 
MOLESTAS REPETIDAS  
- PAST SIMPLE PARA 
ACCIÓNS TERMINADAS NO 
PASADO OU SERIES DE 
ACCIÓNS E HÁBITOS 
PASADOS  
- PAST CONTINUOUS PARA 
UNHA ACCIÓN EN CURSO 
NUN MOMENTO ESPECÍFICO 
DO PASADO 
- WILL PARA DECISIÓNS 

ESCRITO COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO, POÉTICO OU 
ESTÉTICO DO IDIOMA CANDO 
O CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE3.7. RECOÑECER OS 
VALORES ASOCIADOS A 
CONVENCIÓNS DE FORMATO, 
TIPOGRÁFICAS, 
ORTOGRÁFICAS E DE 
PUNTUACIÓN COMÚNS E 
MENOS HABITUAIS, ASÍ COMO 
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 
DE USO COMÚN E MÁIS 
ESPECÍFICO (P. E. §, ≤). 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESPONTÁNEAS E 
PREDICIÓNS XERAIS  
- GOING TO PARA OS PLANS 
OU INTENCIÓNS E 
PREDICIÓNS BASEADAS NA 
EVIDENCIA 
- PRESENT CONTINUOUS 
PARA FEITOS CONFIRMADOS 
- FUTURE CONTINUOUS 
PARA ACCIÓNS EN CURSO 
NUN MOMENTO NO FUTURO  
- FUTURE PERFECT PARA 
ACCIÓNS QUE SE 
TERMINARÁN NO FUTURO  
 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
MÁIS ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- ADXECTIVOS PARA 
DESCRIBIR ROUPA: BAGGY, 
BRIGHTLY-COLOURED, 
CHECKED, FASHIONABLE, 
PLAIN, SMART, STYLISH, 
ETC 
- PHRASAL VERBS 
RELATIVOS Á ROUPA: DO 
UP, DRESS UP, ETC 
- FRASES PARA FALAR DE 
ROUPA E MODA: WE 
NORMALLY WEAR QUITE … 
CLOTHES., I WORE … , ETC 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
LECTURA, A ORTOGRAFÍA DE 
PALABRAS RELACIONADAS 
COA MODA. 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS 
ESCRITOS RELACIONADOS 
COAS DESCRICIÓNS DE 
PEZAS DE VESTIR, A MODA E 
O SHOPPING, PRACTICANDO 
AS SEGUINTES ESTRATEXIAS 
DE PRODUCIÓN ESCRITA: 
 
PLANIFICACIÓN 
- MOBILIZAR E COORDINAR 
AS PROPIAS COMPETENCIAS 
XERAIS E COMUNICATIVAS 
CO FIN DE REALIZAR 
EFICAZMENTE A TAREFA 
(REPASAR QUE SE SABE 
SOBRE O TEMA, QUE SE 
PODE OU SE QUERE DICIR, 
ETC).  
 
EXECUCIÓN 
- EXPRESAR A MENSAXE CON 
CLARIDADE AXUSTÁNDOSE 
AOS MODELOS E FÓRMULAS 
DE CADA TIPO DE TEXTO.  
 
- APOIARSE EN E SACAR O 
MÁXIMO PARTIDO DOS 
COÑECEMENTOS PREVIOS 
(UTILIZAR LINGUAXE 
‘PREFABRICADA’, ETC).  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 

CE4.1. ESCRIBIR, EN 
CALQUERA SOPORTE, TEXTOS 
BEN ESTRUTURADOS SOBRE 
UNHA AMPLA SERIE DE TEMAS 
RELACIONADOS COS PROPIOS 
INTERESES OU 
ESPECIALIDADE, FACENDO 
DESCRICIÓNS CLARAS E 
DETALLADAS; SINTETIZANDO 
INFORMACIÓN E 
ARGUMENTOS 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 DISTINTAS 
OPCIÓNS, UTILIZANDO PARA 
ISO OS ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS ADECUADOS 
PARA DOTAR AO TEXTO DE 
COHESIÓN E COHERENCIA E 
MANEXANDO UN LÉXICO 
ADAPTADO AO CONTEXTO E 
AO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO QUE SE 
PERSEGUE. 
CE4.2. COÑECER, 
SELECCIONAR E APLICAR AS 
ESTRATEXIAS MÁIS 
ADECUADAS PARA ELABORAR 
TEXTOS ESCRITOS BEN 

EA4.1. COMPLETA UN 
CUESTIONARIO DETALLADO 
CON INFORMACIÓN 
PERSOAL, ACADÉMICA OU 
LABORAL (P. E. PARA 
MATRICULARSE NUNHA 
UNIVERSIDADE, SOLICITAR 
UN TRABALLO, ABRIR UNHA 
CONTA BANCARIA, OU 
TRAMITAR UN VISADO). 
 
 
 
 
 
 
EA4.3. TOMA NOTAS, CO 
SUFICIENTE DETALLE, 
DURANTE UNHA 
CONFERENCIA, CHARLA OU 
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. 
 
 
 
EA4.4. ESCRIBE NOTAS, 
ANUNCIOS, MENSAXES E 

IL4.1.1. ESCRIBE 
FORMULARIOS, 
CUESTIONARIOS, FICHAS, 
ETC, CON INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CSC, SIE 
IL4.1.2. COMPLETA 
ACTIVIDADES ESCRITAS CON 
INFORMACIÓN PERSOAL OU 
RELATIVA AOS SEUS 
INTERESES PERSOAIS. CCL, 
SIE 
IL4.1.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES DE REPASO E  
AUTO-AVALIACIÓN CON 
INFORMACIÓN RELATIVA AOS 
SEUS INTERESES. CCL, CAA 
 
IL4.3.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
IL4.3.2. COMPLETA 
ACTIVIDADES REFERIDAS A 
SITUACIÓNS DA VIDA COTIÁ 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS. CCL, 
CSC, SIE 
IL4.3.3. É CAPAZ DE FACER 
LISTAXES E RESUMOS SOBRE 
TEMAS MÁIS OU MENOS 
COMPLEXOS. CCL, SIE 
 
IL4.4.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A HISTORIA DA ROUPA E 
DA MODA 
- A IMPORTANCIA DO 
DESEÑO DE VESTIARIO NO 
CINE 
- O DESENVOLVEMENTO DOS 
TÉXTILES INTELIXENTES 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- APRENDER A UTILIZAR AS 
EXPRESIÓNS DE TEMPO: AS 
SOON AS, BY THE TIME, 
DURING, WHEN, WHILE 
- ESCRIBIR UN CORREO 
ELECTRÓNICO INFORMAL 
SOBRE ALGO QUE LLES 
PASOU DURANTE AS 
VACACIÓNS DE VERÁN 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 

ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE, P. E. 
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 CONTEXTO 
ESPECÍFICOS. 
CE4.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS 
BEN AXUSTADOS AO 
CONTEXTO ESPECÍFICO, OS 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS MÁIS 
RELEVANTES DA LINGUA E 
CULTURAS META RELATIVOS A 
COSTUMES, USOS, 
ACTITUDES, VALORES E 
CRENZAS, E SUPERAR AS 
DIFERENZAS CON RESPECTO 
ÁS LINGUAS E CULTURAS 
PROPIAS E OS 
ESTEREOTIPOS, 
DEMOSTRANDO CONFIANZA 
NO USO DE DIFERENTES 
REXISTROS OU OUTROS 
MECANISMOS DE 

COMENTARIOS, EN 
CALQUERA SOPORTE, NOS 
QUE TRANSMITE E SOLICITA 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
EXPLICACIÓNS, REACCIÓNS 
E OPINIÓNS SOBRE TEMAS 
PERSOAIS, ACADÉMICOS OU 
OCUPACIONAIS, 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS E NORMAS DE 
CORTESÍA E DA ETIQUETA. 
 
EA4.6. 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.  
 
 

IL4.4.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES REFERIDAS A 
SITUACIÓNS DA VIDA COTIÁ 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
IL4.6.1. ESCRIBE CARTAS, E-
MAILS, BLOGS, POSTAIS, ETC, 
DE CARÁCTER PERSOAL 
SEGUINDO UN MODELO. CCL, 
CSC, SIE 
IL4.6.2. NARRA POR ESCRITO 
ACONTECEMENTOS E 
INTERCAMBIA VIVENCIAS 
PERSOAIS FOMENTANDO O 
CONTACTO SOCIAL. CCL, CSC 
SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PROFESIONAL.  
- 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  
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  
- EXPRESIÓN DO INTERESE, 
A APROBACIÓN, O APRECIO, 
O ELOXIO, A ADMIRACIÓN, A 
SATISFACCIÓN, A 
ESPERANZA, A CONFIANZA, 
A SORPRESA, E OS SEUS 
CONTRARIOS.  
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 
DISCURSO. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PRESENT SIMPLE PARA 
RUTINAS, FEITOS E 
ACCIÓNS, E ACTIVIDADES 
DUN HORARIO NO FUTURO  
- PRESENT CONTINUOUS 

ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 
EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
PRESENTACIÓN TEXTUAL QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
MALENTENDIDOS OU 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE4.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ESCRITO 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE4.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PARA ACCIÓNS QUE 
OCORREN Á VEZ QUE 
FALAMOS, SITUACIÓNS 
TEMPORAIS E ACCIÓNS 
MOLESTAS REPETIDAS  
- PAST SIMPLE PARA 
ACCIÓNS TERMINADAS NO 
PASADO OU SERIES DE 
ACCIÓNS E HÁBITOS 
PASADOS  
- PAST CONTINUOUS PARA 
UNHA ACCIÓN EN CURSO 
NUN MOMENTO ESPECÍFICO 
DO PASADO 
- WILL PARA DECISIÓNS 
ESPONTÁNEAS E 
PREDICIÓNS XERAIS  
- GOING TO PARA OS PLANS 
OU INTENCIÓNS E 
PREDICIÓNS BASEADAS NA 
EVIDENCIA 
- PRESENT CONTINUOUS 
PARA FEITOS CONFIRMADOS 
- FUTURE CONTINUOUS 
PARA ACCIÓNS EN CURSO 
NUN MOMENTO NO FUTURO  
- FUTURE PERFECT PARA 
ACCIÓNS QUE SE 
TERMINARÁN NO FUTURO  
 
LÉXICO ESCRITO DE COMÚN 
E MÁIS ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- ADXECTIVOS PARA 
DESCRIBIR ROUPA: BAGGY, 

MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE4.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO E 
ESTÉTICO SINXELO DO 
IDIOMA. 
CE4.7. AXUSTARSE CON 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

BRIGHTLY-COLOURED, 
CHECKED, FASHIONABLE, 
PLAIN, SMART, STYLISH, 
ETC 
- PHRASAL VERBS 
RELATIVOS Á ROUPA: DO 
UP, DRESS UP, ETC 
- FRASES PARA FALAR DE 
ROUPA E MODA: WE 
NORMALLY WEAR QUITE … 
CLOTHES., I WORE … , ETC 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
ESCRITURA, A ORTOGRAFÍA 
DE PALABRAS 
RELACIONADAS COA MODA. 
 

CONSISTENCIA AOS PATRÓNS 
ORTOGRÁFICOS, DE 
PUNTUACIÓN E DE FORMATO 
DE USO COMÚN, E ALGÚNS DE 
CARÁCTER MÁIS ESPECÍFICO 
(P. E. ABREVIATURAS OU 
ASTERISCOS); SABER 
MANEXAR PROCESADORES DE 
TEXTOS PARA RESOLVER, P. 
E., DÚBIDAS SOBRE 
VARIANTES ORTOGRÁFICAS 
EN DIVERSOS ESTÁNDARES 
DA LINGUA, E UTILIZAR CON 
SOLTURA AS CONVENCIÓNS 
ESCRITAS QUE REXEN NA 
COMUNICACIÓN POR 
INTERNET. 

  

REVIEW UNIT: FASHION 
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE) 
 
A TRAVÉS DESTAS ACTIVIDADES DESENVÓLVESE FUNDAMENTALMENTE A ADQUISICIÓN DE  A COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 
 
MIXED ABILITY IN THE TEACHER’S BOOK 

 FAST FINISHER ACTIVITIES T5, T6, T9, T11, T12 
 OPTIONAL EXTENSION ACTIVITIES T6, T7, T9, T12 

TEACHER’S RESOURCE BOOK  
 

  START-OF-YEAR REVIEW – STANDARD P3–5 
  START-OF-YEAR REVIEW – PLUS P29–31  

 
 

 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 
A TRAVÉS DESTAS ACTIVIDADES DESENVÓLVESE A CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC): 
 

 VALORACIÓN E PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACTIVIDADES LITERARIAS NA CLASE. 
 APRECIO DA LITERATURA COMO FONTE DE PRACER SENDO CAPAZ DE MOSTRAR UNHA 

ACTITUDE CRÍTICA CARA A ELA. 
 DESENVOLVEMENTO DA AUTONOMÍA LECTORA: 

 
EX. LECTURA DE TEXTOS:  LIXEIROS, CAMERA, COSTUMES!/ MY FASHION BLOG 
REFERENCIAS A PELÍCULAS COMO THE GREAT GATSBY E THE LORD OF THE RINGS 
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CONTIDOS INTERCURRICULARES 
 
A TRAVÉS DA APRENDIZAXE DESTES CONTIDOS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL 
(CCEC)E COMPETENCIA DIXITAL (CD): 
 

 ARTE E DESEÑO: ROUPA E DESEÑO DE VESTIARIO 
 TIC: ESCRIBIR UN CORREO ELECTRÓNICO INFORMAL 

 
 
 
 
 

VALORES E ACTITUDES (CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL) 
 
A TRAVÉS DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DESTES VALORES DESENVÓLVENSE AS COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC): 
 
VALORES: 
 

 EDUCACIÓN PARA O LECER: COÑECEMENTO DA HISTORIA DA MODA E O VESTIARIO 
 EDUCACIÓN PARA O CONSUMO: A IMPORTANCIA DE NON SOMETERSE AOS DITADOS DA 

MODA  
 
ACTITUDES: 
 

 EDUCACIÓN E RESPECTO NA LINGUA ESTRANXEIRA.  
 ESFORZO CO VOCABULARIO E ESTRUTURAS NOVOS. 
 INTERESE E RESPECTO CARA ÁS OPINIÓNS DOS COMPAÑEIROS, A SÚA LINGUA MATERNA, 

ACENTO, ORIXE, ETC.  
 SUPERAR O BLOQUEO MENTAL CANDO SE COÑECE A NOVOS FALANTES DA LINGUA 

ESTRANXEIRA 
 ESCOITA ATENTA E MOSTRANDO SEGURIDADE 
 USO DA LINGUA ESTRANXEIRA NA CLASE 
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 
  
A TRAVÉS DO USO DESTAS FERRAMENTAS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA DIXITAL (CD):   
 
MATERIAL DIXITAL 
 

 INITIATIVE 2 DIGITAL COURSE 
 STUDENT’S WEBSITE 
 SOUNDS APP 
 ORAL EXAMS DVD 

 
ACTIVIDADES 
 

 UTILIZAR PARA O AUTOAPRENDIZAXE A PÁXINA WEB DO ESTUDANTE  
 ESCRIBIR UN EMAIL A UN AMIGO 

 
 

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO 
 
A TRAVÉS DAS SEGUINTES ACTIVIDADES DESENVÓLVESE O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 INICIATIVA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE GRUPO  
- REALIZAR O SAY IT ALOUD 
- FALAR SOBRE O TEMA INTERCURRICULAR E FACER A ACTIVIDADE CLIL 
- SPEAK ABOUT IT PARA DESENVOLVER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
- INTERPRETAR DIÁLOGOS 
- FACER A SECCIÓN THINK & DISCUSS 

 
 EMPRENDIMENTO PARA FACER AS TAREFAS INDIVIDUAIS POR SI MESMOS: 

- COMPLETAR A SECCIÓN VOCABULARY IN ACTION 
- PRACTICAR A SECCIÓN PRONUNCIATION 
- COMPLETAR A SECCIÓN UNIVERSITY SKILLS 
- LER OS TEXTOS CULTURAIS PROPOSTOS NA UNIDADE 
- FACER UNHA ACTIVIDADE DE ESCRITURA 
- REVISAR E AUTOAVALIAR OS CONTIDOS APRESOS 

  

REVIEW UNIT: FASHION 
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RECURSOS DE AVALIACIÓN 
 
A TRAVÉS DAS SEGUINTES ACTIVIDADES DESENVÓLVESE A COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 

 AVALIACIÓN INFORMAL 
OBSERVACIÓN NA AULA PARA COMPROBAR TANTO O PROGRESO INDIVIDUAL COMO O GLOBAL 
 

 AUTOAVALIACIÓN 
- ASSESS YOURSELF P85 
- EXAM PRACTICE P92 
- SELF-STUDY GRAMMAR NOTES P99–101 
- EXAM PREPARATION – WRITING P119 
- WORDLIST P130 

 
 RÚBRICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVIEW UNIT: FASHION 
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE 
 
AO FINALIZAR A UNIDADE, O ALUMNO SERÁ CAPAZ DE:  
 

 ENTENDER, MEMORIZAR E USAR CORRECTAMENTE O VOCABULARIO RELATIVO AOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A XENTE 
NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, OS NOMES COMPOSTOS, XERUNDIOS E INFINITIVOS E VERBOS CON CAMBIO DE 
SIGNIFICADO CCL, CD, CMCT, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA DUN TEXTO SOBRE A EXACTITUDE DAS NOTICIAS CCL, CCEC, CAA 
 COMPRENDER E UTILIZAR CORRECTAMENTE OS TEMPOS NARRATIVOS: PAST SIMPLE, PRESENT PERFECT SIMPLE, PRESENT 

PERFECT CONTINUOUS, PAST PERFECT SIMPLE E PAST PERFECT CONTINUOUS 
 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LIÑA A TRAVÉS DUNHA ACTIVIDADE DE 

ESCOITA  CCL, CCEC, CAA 
 FACER UNHA PRESENTACIÓN CCL, CAA, SIE 
 ESCRIBIR UNHA NARRACIÓN CCL, CAA, SIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 1: THE MEDIA 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN:  
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE TIPO DE TAREFA E 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
OS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO, 
MEDIANTE ESCÓITAA DUN 
TEXTO SOBRE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS) AO 
ESCOITAR UNHA 
INFORMACIÓN SOBRE OS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
E O ENTRETEMENTO. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE 
ESCOITAR UNHA 
INFORMACIÓN SOBRE AS 
REDES SOCIAIS E A SÚA 
EFICACIA. 

CE1.1. IDENTIFICAR AS IDEAS 
PRINCIPAIS, INFORMACIÓN 
DETALLADA E IMPLICACIÓNS 
XERAIS DE TEXTOS DE CERTA 
LONXITUDE, BEN 
ORGANIZADOS E 
LINGÜISTICAMENTE 
COMPLEXOS, NUNHA 
VARIEDADE DE LINGUA 
ESTÁNDAR E ARTICULADOS A 
VELOCIDADE NORMAL, QUE 
TRATEN DE TEMAS TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, MESMO SI SON 
DE CARÁCTER TÉCNICO 
CANDO ESTEAN DENTRO DO 
PROPIO CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE AS CONDICIÓNS 
ACÚSTICAS SEXAN BOAS E 
PÓIDANSE CONFIRMAR 
CERTOS DETALLES.  
CE1.2. 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 

EA1.2. 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 (P. 
E. 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. 
 
EA1.3. IDENTIFICA AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS DE 
CONVERSACIÓNS E DEBATES 
RELATIVAMENTE EXTENSOS 
E ANIMADOS ENTRE VARIOS 
INTERLOCUTORES QUE 
TEÑEN LUGAR NA SÚA 
PRESENZA, SOBRE TEMAS 
XERAIS, DE ACTUALIDADE 
OU DO SEU INTERESE, 
SEMPRE QUE O DISCURSO 

IL1.2.2. ESCOITA E ENTENDE 
AS PREGUNTAS DO PROFESOR 
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.3.1. PRESENZA 
CONVERSACIÓNS SOBRE O 
TEMA DA UNIDADE E EXTRAE 
A INFORMACIÓN ESENCIAL. 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.4.3. COMPRENDE 
DEBATES OU DISCUSIÓNS 
SOBRE TEMAS DO SEU 
INTERESE E PARTICIPA 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

 
- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE A 
UTILIZACIÓN DE TWITTER 
POLOS GOBERNOS DURANTE 
A REVOLUCIÓN DA 
PRIMAVERA ÁRABE, 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS, AO ESCOITAR 
UN DIÁLOGO SOBRE POR 
QUE SE LEN CADA VEZ 
MENOS PERIÓDICOS.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O PAPEL DOS MEDIOS 

IMPLÍCITAS COMO 
EXPLÍCITAS DO TEXTO, 
FORMULADAS DE MANEIRA 
CLARA; E MATICES COMO A 
IRONÍA OU O HUMOR, OU O 
USO POÉTICO OU ESTÉTICO 
DA LINGUA CANDO A IMAXE 
FACILITA A COMPRENSIÓN. 
CE1.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE1.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 

ESTEA ESTRUTURADO E NON 
SE FAGA UN USO MOI 
IDIOMÁTICO DA LINGUA. 
 
EA1.4. COMPRENDE, EN 
DEBATES E CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS SOBRE TEMAS 
HABITUAIS OU DO SEU 
INTERESE, A POSTURA OU 
PUNTO DE VISTA DOS SEUS 
INTERLOCUTORES, ASÍ 
COMO ALGÚNS SENTIDOS 
IMPLÍCITOS E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O 
HUMOR. 
 
EA1.6. COMPRENDE A LIÑA 
ARGUMENTAL, AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS EN 
PRESENTACIÓNS, 
CONFERENCIAS OU 
SEMINARIOS DE CERTA 
EXTENSIÓN E 
COMPLEXIDADE SOBRE 
TEMAS ACADÉMICOS OU 
PROFESIONAIS DA SÚA ÁREA 
DE INTERESE, TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, SEMPRE QUE 
HAXA MARCADORES QUE 
ESTRUTUREN O DISCURSO E 
GUÍEN A COMPRENSIÓN. 
 

RESPECTANDO AS NORMAS. 
CCL, CMCT, SIE 
 
 
 
 
IL1.6.1. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE O TEMA 
DA UNIDADE  E INTERPRETA 
A INFORMACIÓN. CCL, CMCT 
IL1.6.4. ESCOITA CHARLAS 
OU CONFERENCIAS SOBRES 
TEMAS DE INTERESE E CAPTA 
A INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. CCL, CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.7.1. ESCOITA EXTRACTOS 
DE PROGRAMAS DE RADIO OU 
DE TELEVISIÓN E EXTRAE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
IL1.7.4. É CAPAZ DE 
COMPRENDER O SENTIDO DO 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

TRADICIONAIS E MEDIOS 
DIXITAIS DE HOXE 
- A IMPORTANCIA DA 
EXACTITUDE DAS NOTICIAS 
- BBC WORLD SERVICE 
- AS REDES SOCIAIS, O 
XORNALISMO CIDADÁN E A 
REVOLUCIÓN DE TWITTER 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
 
- ESCOITAR CATRO 
MONÓLOGOS SOBRE OS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
- ESCOITAR UNHA 
ENTREVISTA ONLINE DE 
RADIO SOBRE OS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 

COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN (ENTRE 
OUTROS, TOPICALIZACIÓN (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS), 
CONTRASTE, DIGRESIÓN, OU 
RECAPITULACIÓN).  
CE1.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ORAL OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE1.6. RECOÑECER LÉXICO 
ORAL COMÚN E MÁIS 

EA1.7. 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. 
 

HUMOR EN CHARLAS DE TIPO 
INFORMAL. CCL, CCEC, SIE 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

VISTA, CONSELLOS, 
ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PAST SIMPLE DUNHA 
ACCIÓN PASADA 
COMPLETADA CUN TEMPO DE 
REFERENCIA E UNHA SERIE 
DE ACCIÓNS PASADAS 
TERMINADAS 
- PRESENT PERFECT SIMPLE 
PARA ACCIÓNS PASADAS 
TERMINADOS QUE SON 
PERTINENTES NO PRESENTE, 
COMPLETANDO ACCIÓNS 
SEN REFERENCIA DE TEMPO 
E FALAR DA FRECUENCIA 
- PRESENT PERFECT 
CONTINUOUS PARA 
ACCIÓNS PASADAS SEN 
TERMINAR QUE COMEZARON 
NO PASADO E CONTINÚAN 
ATÉ O MOMENTO ACTUAL, E 
FALAR DA DURACIÓN 
- PAST PERFECT SIMPLE 
DUNHA ACCIÓN PASADA 

ESPECIALIZADO, 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO OU POÉTICO 
DO IDIOMA CANDO O 
CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE1.7. DISCRIMINAR 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, E 
RECOÑECER OS SEUS 
SIGNIFICADOS E INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS EXPRESAS, 
ASÍ COMO ALGUNHAS DE 
CARÁCTER IMPLÍCITO 
(INCLUÍNDO A IRONÍA E O 
HUMOR) CANDO A 
ARTICULACIÓN É CLARA. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

QUE TIVO LUGAR 
ANTES QUE OUTRA 
- PAST PERFECT 
CONTINUOUS PARA UNHA 
ACCIÓN EN CURSO ANTES 
DOUTRA E A DURACIÓN 
DUNHA ACCIÓN PASADA 
- OS ADVERBIOS 
UTILIZADOS CON PERFECT 
TENSES AND THE PAST 
SIMPLE 
 
LÉXICO ORAL DE USO 
COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- TIPOS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: XORNAIS 
DE GRAN FORMATO, 
PROGRAMAS DE 
ENTREVISTAS, PÁXINA WEB, 
ETC, 
- AS PERSOAS NOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN: 
XORNALISTA, LECTOR DE 
NOTICIAS, ETC, 
- NOMES COMPOSTOS: AS 
ÚLTIMAS NOTICIAS, TEMAS 
DE ACTUALIDADE, ETC, 
- OS XERUNDIOS, 
INFINITIVO CON   TO E 
INFINITIVO SEN  
TO - VERBOS CON CAMBIO 
DE SIGNIFICADO 
- FRASES PARA FALAR DOS 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
- FRASES PARA FACER 
PRESENTACIÓNS 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN: 
- /S/ E /Z/ 
- FORMAS DÉBILES /Ə/ 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
RELACIONADOS COS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
DEBATENDO SOBRE A 
PREFERENCIA SOCIAL NA 
ACTUALIDADE POLAS REDES 
SOCIAIS E INTERNET,  E 
COMO ESTA TENDENCIA 
INFLÚE SOBRE OS MOZOS, 
COMO INFLÚEN OS MEDIOS 
SOBRE A OPINIÓN QUE 
TEMOS DALGÚNS 
PERSONAXES PÚBLICOS, E 
DE COMO USAR 
ADECUADAMENTE AS REDES 
SOCIAIS, PRACTICANDO 
CON TODO ISO AS 
SEGUINTES ESTRATEXIAS 
DE PRODUCIÓN ORAL: 
 
PLANIFICACIÓN 
- ADECUAR O TEXTO AO 
DESTINATARIO, CONTEXTO 
E CANLE, APLICANDO O 
REXISTRO E A ESTRUTURA 
DE DISCURSO ADECUADOS A 
CADA CASO. 
 
EXECUCIÓN 
- REAXUSTAR A TAREFA 
(EMPRENDER UNHA 
VERSIÓN MÁIS MODESTA DA 

CE2.1. CONSTRUÍR TEXTOS 
CLAROS E CO DETALLE 
SUFICIENTE, BEN 
ORGANIZADOS E ADECUADOS 
AO INTERLOCUTOR E 
PROPÓSITO COMUNICATIVO, 
SOBRE TEMAS DIVERSOS, 
XERAIS E MÁIS ESPECÍFICOS 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIDADE OU DE 
INTERESE, E DEFENDER UN 
PUNTO DE VISTA SOBRE 
TEMAS XERAIS OU 
RELACIONADOS COA PROPIA 
ESPECIALIDADE, INDICANDO 
OS PROLES E OS CONTRAS 
DAS DISTINTAS OPCIÓNS, ASÍ 
COMO TOMAR PARTE ACTIVA 
EN CONVERSACIÓNS FORMAIS 
OU INFORMAIS DE CERTA 
LONXITUDE, 
DESENVOLVÉNDOSE CUN 
GRAO DE CORRECCIÓN E 
FLUIDEZ QUE PERMITA 
MANTER A COMUNICACIÓN.  
CE2.2. 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, 

EA2.1. FAI PRESENTACIÓNS 
DE CERTA DURACIÓN SOBRE 
TEMAS DO SEU INTERESE 
ACADÉMICO OU 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO DUN 
EXPERIMENTO CIENTÍFICO, 
OU UNHA ANÁLISE DE 
ASPECTOS HISTÓRICOS, 
SOCIAIS OU ECONÓMICOS), 
CUNHA ESTRUTURA CLARA 
QUE AXUDA AOS OÍNTES A 
FIXARSE NOS ASPECTOS 
MÁIS IMPORTANTES, E 
DEMOSTRANDO SEGURIDADE 
Á HORA DE CONTESTAR 
PREGUNTAS DO AUDITORIO 
FORMULADAS CON 
CLARIDADE E A VELOCIDADE 
NORMAL. 
 
EA2.2. DESENVÓLVESE CON 
SEGURIDADE EN 
TRANSACCIÓNS E XESTIÓNS 
COTIÁS E MENOS 
HABITUAIS, XA SEXA CARA A 
CARA, POR TELÉFONO OU 
OUTROS MEDIOS TÉCNICOS, 
SOLICITANDO 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
OFRECENDO EXPLICACIÓNS 
CLARAS E DETALLADAS E 
DESENVOLVENDO A SÚA 

IL2.1.1. FAI PRESENTACIÓNS 
SIMPLES RELACIONADAS CO 
TEMA DA UNIDADE SEGUINDO 
UN EXEMPLO. CCL, SIE 
IL2.1.3. FALA SOBRE TEMAS 
INTERCURRICULARES, 
MOSTRANDO OS SEUS 
COÑECEMENTOS SOBRE OS 
MESMOS. CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.4. RESPONDE 
ADECUADAMENTE ÁS 
PREGUNTAS DO PROFESOR  
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL, SIE 
 
 
 
 
IL2.2.1. PRACTICA DIÁLOGOS 
SOBRE SITUACIÓNS COTIÁS 
SEGUINDO UN MODELO. CCL, 
SIE 
IL2.2.2. PRACTICA E 
REPRODUCE A PRONUNCIA 
CORRECTA EN SITUACIÓNS 
COTIÁS DE COMUNICACIÓN. 
CCL, SIE 
IL2.2.3. UTILIZA A LINGUAXE 
XESTUAL PARA FAVORECER A 
COMUNICACIÓN EN 
SITUACIÓNS COTIÁS. CCL, 
CAA 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

TAREFA) OU A MENSAXE 
(FACER CONCESIÓNS NO 
QUE REALMENTE LLE 
GUSTARÍA EXPRESAR), TRAS 
VALORAR AS DIFICULTADES 
E OS RECURSOS 
DISPOÑIBLES.  
 
- COMPENSAR AS 
CARENCIAS LINGÜÍSTICAS 
MEDIANTE PROCEDEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS, 
PARALINGÜÍSTICOS OU 
PARATEXTUAIS: 
 
LINGÜÍSTICOS 
- DEFINIR OU PARAFRASEAR 
UN TERMO OU EXPRESIÓN. 
 
PARALINGÜÍSTICOS E 
PARATEXTUAIS 
- SINALAR OBXECTOS, USAR 
DEÍCTICOS OU REALIZAR 
ACCIÓNS QUE ACLARAN O 
SIGNIFICADO. 
 
- USAR SONS 
EXTRALINGÜÍSTICOS E 
CALIDADES PROSÓDICAS 
CONVENCIONAIS. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 

PLANIFICANDO O DISCURSO 
SEGUNDO O PROPÓSITO, A 
SITUACIÓN, OS 
INTERLOCUTORES E A CANLE 
DE COMUNICACIÓN; 
RECORRENDO Á PARÁFRASES 
OU A CIRCUNLOQUIOS CANDO 
NON SE ATOPA A EXPRESIÓN 
PRECISA, E IDENTIFICANDO E 
CORRIXINDO OS ERROS QUE 
POIDAN PROVOCAR UNHA 
INTERRUPCIÓN DA 
COMUNICACIÓN. 
CE2.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
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 

ARGUMENTACIÓN DE 
MANEIRA SATISFACTORIA 
NA RESOLUCIÓN DOS 
PROBLEMAS QUE XURDAN. 
 
EA2.3. PARTICIPA CON 
SOLTURA EN 
CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS CARA A CARA OU 
POR TELÉFONO OU OUTROS 
MEDIOS TÉCNICOS, NAS QUE 
DESCRIBE CON DETALLE 
FEITOS, EXPERIENCIAS, 
SENTIMENTOS E REACCIÓNS, 
SOÑOS, ESPERANZAS E 
AMBICIÓNS, E RESPONDE 
ADECUADAMENTE AOS 
SENTIMENTOS QUE 
EXPRESAN OS SEUS 
INTERLOCUTORES; 
DESCRIBE CON DETALLE 
EXPERIENCIAS PERSOAIS E 
AS SÚAS REACCIÓNS ANTE 
AS MESMAS; EXPRESA CON 
CONVICCIÓN CRENZAS, 
ACORDOS E DESACORDOS, E 
EXPLICA E XUSTIFICA DE 
MANEIRA PERSUASIVA AS 
SÚAS OPINIÓNS E 
PROXECTOS. 
 
EA2.4. TOMA PARTE 
ADECUADAMENTE EN 
CONVERSACIÓNS FORMAIS, 
ENTREVISTAS, REUNIÓNS E 

IL2.3.3. MOSTRA ACORDO OU 
DESACORDO RESPECTO DAS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS DE 
FORMA RESPECTUOSA. CCL, 
CSC; SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.4.3. EXPRESA A SÚA 
OPINIÓN SOBRE CUESTIÓNS 
FORMAIS, RESPECTANDO AS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS. CCL, 
CSC, SIE 
 



 
1049 

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O PAPEL DOS MEDIOS 
TRADICIONAIS E MEDIOS 
DIXITAIS DE HOXE 
- A IMPORTANCIA DA 
EXACTITUDE DAS NOTICIAS 
- BBC WORLD SERVICE 
- AS REDES SOCIAIS, O 
XORNALISMO CIDADÁN E A 
REVOLUCIÓN DE TWITTER  
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- ANALIZAR SI OS NOVOS 
MEDIOS DIXITAIS SON MÁIS 
POPULARES 
QUE A TELEVISIÓN, A RADIO 
E O CINE 
- PREPARAR UN DIÁLOGO 
SOBRE OS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
- FACER UNHA 
PRESENTACIÓN SOBRE OS 
ADOLESCENTES E OS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
- PREGUNTAR E RESPONDER 
A PREGUNTAS SOBRE OS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
- COMPARTIR OPINIÓNS 
SOBRE AS NOTICIAS ACERCA 
DE FIGURAS PÚBLICAS 
- FALAR SOBRE AS NOTICIAS 

EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
COMPORTAMENTO QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE2.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ORAL 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE2.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 

DEBATES DE CARÁCTER 
ACADÉMICO 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. 
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INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ACTUAIS 
- FALE ACERCA DE COMO 
UTILIZAR AS REDES 
SOCIAIS 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 
ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 
DISCURSO. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-

MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE2.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ORAL COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO, 
POÉTICO OU ESTÉTICO 
SINXELO DO IDIOMA. 
CE2.7. REPRODUCIR, 
AXUSTÁNDOSE DEBIDAMENTE 
A ALGUNHA VARIEDADE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

DISCURSIVAS. 
- PAST SIMPLE DUNHA 
ACCIÓN PASADA 
COMPLETADA CUN TEMPO DE 
REFERENCIA E UNHA SERIE 
DE ACCIÓNS PASADAS 
TERMINADAS 
- PRESENT PERFECT SIMPLE 
PARA ACCIÓNS PASADAS 
TERMINADOS QUE SON 
PERTINENTES NO PRESENTE, 
COMPLETANDO ACCIÓNS 
SEN REFERENCIA DE TEMPO 
E FALAR DA FRECUENCIA 
- PRESENT PERFECT 
CONTINUOUS PARA 
ACCIÓNS PASADAS SEN 
TERMINAR QUE COMEZARON 
NO PASADO E CONTINÚAN 
ATÉ O MOMENTO ACTUAL, E 
FALAR DA DURACIÓN 
- PAST PERFECT SIMPLE 
DUNHA ACCIÓN PASADA 
QUE TIVO LUGAR 
ANTES QUE OUTRA 
- PAST PERFECT 
CONTINUOUS PARA UNHA 
ACCIÓN EN CURSO ANTES 
DOUTRA E A DURACIÓN 
DUNHA ACCIÓN PASADA 
- OS ADVERBIOS 
UTILIZADOS CON PERFECT 
TENSES AND THE PAST 
SIMPLE 
 

ESTÁNDAR DA LINGUA, 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DAS PROPIAS 
INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS, INCLUÍNDO 
A EXPRESIÓN SINXELA DA 
IRONÍA E DO HUMOR. 
CE2.8. 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. 
CE2.9. 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 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

LÉXICO ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- TIPOS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: XORNAIS 
DE GRAN FORMATO, 
PROGRAMAS DE 
ENTREVISTAS, PÁXINA WEB, 
ETC, 
- AS PERSOAS NOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN: 
XORNALISTA, LECTOR DE 
NOTICIAS, ETC, 
- NOMES COMPOSTOS: AS 
ÚLTIMAS NOTICIAS, TEMAS 
DE ACTUALIDADE, ETC, 
- OS XERUNDIOS, 
INFINITIVO CON   TO E 
INFINITIVO SEN  
TO - VERBOS CON CAMBIO 
DE SIGNIFICADO 
- FRASES PARA FALAR DOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
- FRASES PARA FACER 
PRESENTACIÓNS 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN. 
- /S/ E /Z/ 
- FORMAS DÉBILES /Ə/ 
 
 

PERCIBINDO AS SÚAS 
REACCIÓNS, ASÍ COMO 
DEFENDERSE EN SITUACIÓNS 
MENOS RUTINEIRAS, E 
MESMO DIFÍCILES, P. E. 
CANDO O INTERLOCUTOR 
ACAPARA A QUENDA DE 
PALABRA, OU CANDO A SÚA 
CONTRIBUCIÓN É ESCASA E 
HAXA QUE ENCHER AS 
LAGOAS COMUNICATIVAS OU 
ANIMARLLE A PARTICIPAR. 

 
 

UNIDADE 1: THE MEDIA 
 



 
1053 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN: 
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
OS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO 
MEDIANTE A LECTURA DUN 
TEXTO SOBRE A 
IMPORTANCIA DA 
EXACTITUDE DAS NOTICIAS.  
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS), AO LER  
UNHA INFORMACIÓN SOBRE 
UNHA NOTICIA BREVE. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE LER 
UN TEXTO SOBRE UN BLOG 
DUN LOCUTOR DE RADIO. 
 
- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 

CE3.1. 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 
SI SON DE CARÁCTER 
TÉCNICO CANDO ESTEAN 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE, NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE SE POIDAN 
RELER AS SECCIÓNS 
DIFÍCILES. 
CE3.2. 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 SI 
ESTÁN CLARAMENTE 

EA3.1. 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 (P. E. 
ACERCA DE INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN OU DE 
PROCEDEMENTOS 
CIENTÍFICOS). 
 
 
 
EA3.2. ENTENDE DETALLES 
RELEVANTES E 
IMPLICACIÓNS DE 
ANUNCIOS E MATERIAL DE 
CARÁCTER PUBLICITARIO 
SOBRE ASUNTOS DO SEU 
INTERESE PERSOAL (P. E. 
POSTERS, FLYERS, 
PANCARTAS, GRAFITTI), 
ACADÉMICO (P. E. PÓSTERES 
CIENTÍFICOS) OU 
PROFESIONAL (P. E. 
BOLETÍNS INFORMATIVOS, 
DOCUMENTOS OFICIAIS). 
 
EA3.3. COMPRENDE A 
INFORMACIÓN, A 
INTENCIÓN E AS 

IL3.1.1. LE INSTRUCIÓNS, 
INDICACIÓNS, CARTEIS, 
FICHAS INFORMATIVAS, ETC, 
E COMPRENDE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CCEC 
IL3.1.2. LE E IDENTIFICA 
INFORMACIÓN BÁSICA E 
INSTRUCIÓNS NOS 
ENUNCIADOS DOS 
EXERCICIOS. CCL 
IL3.1.3. LE E PON EN 
PRÁCTICA INSTRUCIÓNS E 
CONSELLOS PARA MELLORAR 
AS SÚAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAXE. CCL, CAA 
 
IL3.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.3.1. LE CARTAS, E-MAILS, 
BLOGS, POSTAIS, ETC, DE 
CARÁCTER PERSOAL E 
UTILÍZAOS COMO MODELO. 
CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE INTERNET. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS AO LER UN 
DIÁLOGO SOBRE AS REDES 
SOCIAIS. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O PAPEL DOS MEDIOS 
TRADICIONAIS E MEDIOS 
DIXITAIS DE HOXE 
- A IMPORTANCIA DA 
EXACTITUDE DAS NOTICIAS 
- BBC WORLD SERVICE 
- AS REDES SOCIAIS, O 
XORNALISMO CIDADÁN E A 
REVOLUCIÓN DE TWITTER  
  

SINALIZADAS; E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O HUMOR, 
OU O USO POÉTICO OU 
ESTÉTICO DA LINGUA, 
FORMULADOS DE MANEIRA 
CLARA. 
CE3.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE3.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 

IMPLICACIÓNS DE NOTAS E 
CORRESPONDENCIA 
PERSOAL EN CALQUERA 
SOPORTE, INCLUÍDOS 
FOROS E BLOGS, NOS QUE SE 
TRANSMITEN E XUSTIFICAN 
DE MANEIRA DETALLADA 
INFORMACIÓN, IDEAS E 
OPINIÓNS SOBRE TEMAS 
CONCRETOS E ABSTRACTOS 
DE CARÁCTER PERSOAL E 
DENTRO DA SÚA ÁREA DE 
INTERESE. 
 
EA3.4. COMPRENDE OS 
DETALLES RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS DE 
CORRESPONDENCIA FORMAL 
DE INSTITUCIÓNS PÚBLICAS 
OU ENTIDADES PRIVADAS 
COMO UNIVERSIDADES, 
EMPRESAS OU COMPAÑÍAS 
DE SERVIZOS, SOBRE TEMAS 
CONCRETOS E ABSTRACTOS 
DE CARÁCTER PERSOAL E 
ACADÉMICO DENTRO DA SÚA 
ÁREA DE INTERESE OU A SÚA 
ESPECIALIDADE. 
 
EA3.5. COMPRENDE A 
INFORMACIÓN, E IDEAS E 
OPINIÓNS IMPLÍCITAS, EN 
NOTICIAS E ARTIGOS 
XORNALÍSTICOS E DE 
OPINIÓN BEN 

 
 
 
 
 
 
 
IL3.4.1. LE CARTAS, E-MAILS, 
FAXES, ETC, DE CARÁCTER 
FORMAL E EXTRAE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CEEC 
IL3.4.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
IL3.5.3. LE TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS E EXTRAE 
AS CONCLUSIÓNS 
PERTINENTES. CCL, CMCT, 
CEEC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- LER UN TEXTO SOBRE A 
EXACTITUDE DAS NOTICIAS 
- LER UNHA NOTICIA CURTA 
- LER UN BLOG SOBRE UN 
PRESENTADOR DE RADIO 
- LER UN ENSAIO SOBRE 
INTERNET E AS REDES 
SOCIAIS 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 
ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 

SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN E AS IDEAS (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS, 
CONTRASTE, DIGRESIÓN OU 
RECAPITULACIÓN). 
CE3.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ESCRITO OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE3.6. RECOÑECER LÉXICO 
ESCRITO COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 

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. 
 
EA3.6. ENTENDE, EN TEXTOS 
DE REFERENCIA E 
CONSULTA, TANTO EN 
SOPORTE PAPEL COMO 
DIXITAL, INFORMACIÓN 
DETALLADA SOBRE TEMAS 
DA SÚA ESPECIALIDADE NOS 
ÁMBITOS ACADÉMICO OU 
OCUPACIONAL, ASÍ COMO 
INFORMACIÓN CONCRETA 
RELACIONADA CON 
CUESTIÓNS PRÁCTICAS EN 
TEXTOS INFORMATIVOS 
OFICIAIS, INSTITUCIONAIS, 
OU CORPORATIVOS. 
 
 

 
 
IL3.6.1. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE O 
TEMA PRINCIPAL DA 
UNIDADE E EXTRAE 
INFORMACIÓN RELEVANTE. 
CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.5. LE E COMPRENDE AS 
EXPLICACIÓNS GRAMATICAIS 
E DE VOCABULARIO DA 
UNIDADE. CCL, CAA 
IL3.6.6. LE E COMPRENDE AS 
SECCIÓNS DE REPASO DA 
UNIDADE FOMENTANDO A 
APRENDIZAXE AUTÓNOMA. 
CCL, CAA 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PAST SIMPLE DUNHA 
ACCIÓN PASADA 
COMPLETADA CUN TEMPO DE 
REFERENCIA E UNHA SERIE 
DE ACCIÓNS PASADAS 
TERMINADAS 
- PRESENT PERFECT SIMPLE 
PARA ACCIÓNS PASADAS 
TERMINADOS QUE SON 
PERTINENTES NO PRESENTE, 
COMPLETANDO ACCIÓNS 
SEN REFERENCIA DE TEMPO 
E FALAR DA FRECUENCIA 
- PRESENT PERFECT 
CONTINUOUS PARA 
ACCIÓNS PASADAS SEN 
TERMINAR QUE COMEZARON 
NO PASADO E CONTINÚAN 
ATÉ O MOMENTO ACTUAL, E 
FALAR DA DURACIÓN 
- PAST PERFECT SIMPLE 
DUNHA ACCIÓN PASADA 
QUE TIVO LUGAR 
ANTES QUE OUTRA 
- PAST PERFECT 
CONTINUOUS PARA UNHA 
ACCIÓN EN CURSO ANTES 
DOUTRA E A DURACIÓN 
DUNHA ACCIÓN PASADA 
- OS ADVERBIOS 
UTILIZADOS CON PERFECT 

NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO, POÉTICO OU 
ESTÉTICO DO IDIOMA CANDO 
O CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE3.7. RECOÑECER OS 
VALORES ASOCIADOS A 
CONVENCIÓNS DE FORMATO, 
TIPOGRÁFICAS, 
ORTOGRÁFICAS E DE 
PUNTUACIÓN COMÚNS E 
MENOS HABITUAIS, ASÍ COMO 
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 
DE USO COMÚN E MÁIS 
ESPECÍFICO (P. E. §, ≤). 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

TENSES AND THE PAST 
SIMPLE 
 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
MÁIS ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- TIPOS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: XORNAIS 
DE GRAN FORMATO, 
PROGRAMAS DE 
ENTREVISTAS, PÁXINA WEB, 
ETC, 
- AS PERSOAS NOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN: 
XORNALISTA, LECTOR DE 
NOTICIAS, ETC, 
- NOMES COMPOSTOS: AS 
ÚLTIMAS NOTICIAS, TEMAS 
DE ACTUALIDADE, ETC, 
- OS XERUNDIOS, 
INFINITIVO CON   TO E 
INFINITIVO SEN  
TO - VERBOS CON CAMBIO 
DE SIGNIFICADO 
- FRASES PARA FALAR DOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
- FRASES PARA FACER 
PRESENTACIÓNS 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
LECTURA, A ORTOGRAFÍA DE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PALABRAS RELACIONADAS 
COS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 
 
 
  

UNIDADE 1: THE MEDIA 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS 
ESCRITOS RELACIONADOS 
COAS REDES SOCIAIS, 
PRACTICANDO AS 
SEGUINTES ESTRATEXIAS 
DE PRODUCIÓN ESCRITA: 
 
PLANIFICACIÓN 
- LOCALIZAR E USAR 
ADECUADAMENTE RECURSOS 
LINGÜÍSTICOS OU 
TEMÁTICOS (USO DUN 
DICIONARIO OU 
GRAMÁTICA, OBTENCIÓN DE 
AXUDA, ETC,). 
 
EXECUCIÓN 
- REAXUSTAR A TAREFA 
(EMPRENDER UNHA 
VERSIÓN MÁIS MODESTA DA 
TAREFA) OU A MENSAXE 
(FACER CONCESIÓNS NO 
QUE REALMENTE LLE 
GUSTARÍA EXPRESAR), TRAS 
VALORAR AS DIFICULTADES 
E OS RECURSOS 
DISPOÑIBLES.  
 
- APOIARSE EN E SACAR O 
MÁXIMO PARTIDO DOS 
COÑECEMENTOS PREVIOS 

CE4.1. ESCRIBIR, EN 
CALQUERA SOPORTE, TEXTOS 
BEN ESTRUTURADOS SOBRE 
UNHA AMPLA SERIE DE TEMAS 
RELACIONADOS COS PROPIOS 
INTERESES OU 
ESPECIALIDADE, FACENDO 
DESCRICIÓNS CLARAS E 
DETALLADAS; SINTETIZANDO 
INFORMACIÓN E 
ARGUMENTOS 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 DISTINTAS 
OPCIÓNS, UTILIZANDO PARA 
ISO OS ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS ADECUADOS 
PARA DOTAR AO TEXTO DE 
COHESIÓN E COHERENCIA E 
MANEXANDO UN LÉXICO 
ADAPTADO AO CONTEXTO E 
AO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO QUE SE 
PERSEGUE. 
CE4.2. COÑECER, 
SELECCIONAR E APLICAR AS 
ESTRATEXIAS MÁIS 
ADECUADAS PARA ELABORAR 

EA4.1. COMPLETA UN 
CUESTIONARIO DETALLADO 
CON INFORMACIÓN 
PERSOAL, ACADÉMICA OU 
LABORAL (P. E. PARA 
MATRICULARSE NUNHA 
UNIVERSIDADE, SOLICITAR 
UN TRABALLO, ABRIR UNHA 
CONTA BANCARIA, OU 
TRAMITAR UN VISADO). 
 
 
EA4.2. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE OU 
FORMATO, UN CURRICULUM 
VITAE DETALLADO, XUNTO 
CUNHA CARTA DE 
MOTIVACIÓN (P. E. PARA 
INGRESAR NUNHA 
UNIVERSIDADE 
ESTRANXEIRA, OU 
PRESENTARSE COMO 
CANDIDATO A UN POSTO DE 
TRABALLO).  
 
EA4.3. TOMA NOTAS, CO 
SUFICIENTE DETALLE, 
DURANTE UNHA 
CONFERENCIA, CHARLA OU 
SEMINARIO, E ELABORA UN 
RESUMO CON INFORMACIÓN 
RELEVANTE E AS 
CONCLUSIÓNS ADECUADAS, 

IL4.1.1. ESCRIBE 
FORMULARIOS, 
CUESTIONARIOS, FICHAS, 
ETC, CON INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CSC, SIE 
IL4.1.2. COMPLETA 
ACTIVIDADES ESCRITAS CON 
INFORMACIÓN PERSOAL OU 
RELATIVA AOS SEUS 
INTERESES PERSOAIS. CCL, 
SIE 
 
IL4.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
IL4.3.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
IL4.3.3. É CAPAZ DE FACER 
LISTAXES E RESUMOS SOBRE 
TEMAS MÁIS OU MENOS 
COMPLEXOS. CCL, SIE 
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(UTILIZAR LINGUAXE 
‘PREFABRICADA’, ETC).  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O PAPEL DOS MEDIOS 
TRADICIONAIS E MEDIOS 
DIXITAIS DE HOXE 
- A IMPORTANCIA DA 
EXACTITUDE DAS NOTICIAS 
- BBC WORLD SERVICE 
- AS REDES SOCIAIS, O 
XORNALISMO CIDADÁN E A 
REVOLUCIÓN DE TWITTER  
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- ESTUDAR O USO CORRECTO 
DOS TEMPOS VERBAIS 
NARRATIVOS 
- APRENDER A UTILIZAR OS 
CONECTORES DE 
SECUENCIA: A FEW 
MINUTES LATER, AFTER 
THAT, BEFORE LONG, LATER 
ON, ETC 
- ESCRIBIR UNHA 
NARRACIÓN 
 

TEXTOS ESCRITOS BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE, P. E. 
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 CONTEXTO 
ESPECÍFICOS. 
CE4.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS 
BEN AXUSTADOS AO 
CONTEXTO ESPECÍFICO, OS 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS MÁIS 
RELEVANTES DA LINGUA E 
CULTURAS META RELATIVOS A 
COSTUMES, USOS, 
ACTITUDES, VALORES E 
CRENZAS, E SUPERAR AS 
DIFERENZAS CON RESPECTO 
ÁS LINGUAS E CULTURAS 
PROPIAS E OS 
ESTEREOTIPOS, 
DEMOSTRANDO CONFIANZA 
NO USO DE DIFERENTES 
REXISTROS OU OUTROS 

SEMPRE QUE O TEMA ESTEA 
RELACIONADO COA SÚA 
ESPECIALIDADE E O 
DISCURSO ESTEA BEN 
ESTRUTURADO. 
 
EA4.4. ESCRIBE NOTAS, 
ANUNCIOS, MENSAXES E 
COMENTARIOS, EN 
CALQUERA SOPORTE, NOS 
QUE TRANSMITE E SOLICITA 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
EXPLICACIÓNS, REACCIÓNS 
E OPINIÓNS SOBRE TEMAS 
PERSOAIS, ACADÉMICOS OU 
OCUPACIONAIS, 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS E NORMAS DE 
CORTESÍA E DA ETIQUETA. 
 
EA4.5. ESCRIBE INFORMES 
EN FORMATO 
CONVENCIONAL E DE 
ESTRUTURA CLARA 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO E 
CONCLUSIÓNS DUN 
EXPERIMENTO, SOBRE UN 
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO, 
UNHAS PRÁCTICAS OU UN 
TRABALLO DE 
INVESTIGACIÓN), OU MENOS 
HABITUAIS (P. E. UN 
PROBLEMA XURDIDO 

 
IL4.4.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.5.2. ESCRIBE 
DESCRICIÓNS DE PERSOAS, 
LUGARES, SENTIMENTOS, 
ETC, DE FORMA 
RESPECTUOSA. CCL, CSC SIE 
IL4.5.4. ESCRIBE HISTORIAS 
DE FICCIÓN, EXTRACTOS DE 
NOVELAS, ENSAIOS, 
NARRACIÓNS INCLUÍNDO 
INFORMACIÓN DETALLADA. 
CCL, CEEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.6.4. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
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A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 
ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PAST SIMPLE DUNHA 
ACCIÓN PASADA 
COMPLETADA CUN TEMPO DE 
REFERENCIA E UNHA SERIE 
DE ACCIÓNS PASADAS 
TERMINADAS 

MECANISMOS DE 
ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 
EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
PRESENTACIÓN TEXTUAL QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
MALENTENDIDOS OU 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE4.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ESCRITO 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE4.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 

DURANTE UNHA ESTANCIA 
NO ESTRANXEIRO), 
DESENVOLVENDO UN 
ARGUMENTO; RAZOANDO A 
FAVOR OU EN CONTRA DUN 
PUNTO DE VISTA CONCRETO; 
EXPLICANDO AS VANTAXES E 
DESVANTAXES DE VARIAS 
OPCIÓNS, E ACHEGANDO 
CONCLUSIÓNS 
XUSTIFICADAS. 
 
EA4.6. 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.  
 
EA4.7. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE, 
CARTAS FORMAIS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO OU 
PROFESIONAL, DIRIXIDAS A 
INSTITUCIÓNS PÚBLICAS OU 
PRIVADAS E A EMPRESAS, 
NAS QUE DÁ E SOLICITA 

CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
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- PRESENT PERFECT SIMPLE 
PARA ACCIÓNS PASADAS 
TERMINADOS QUE SON 
PERTINENTES NO PRESENTE, 
COMPLETANDO ACCIÓNS 
SEN REFERENCIA DE TEMPO 
E FALAR DA FRECUENCIA 
- PRESENT PERFECT 
CONTINUOUS PARA 
ACCIÓNS PASADAS SEN 
TERMINAR QUE COMEZARON 
NO PASADO E CONTINÚAN 
ATÉ O MOMENTO ACTUAL, E 
FALAR DA DURACIÓN 
- PAST PERFECT SIMPLE 
DUNHA ACCIÓN PASADA 
QUE TIVO LUGAR 
ANTES QUE OUTRA 
- PAST PERFECT 
CONTINUOUS PARA UNHA 
ACCIÓN EN CURSO ANTES 
DOUTRA E A DURACIÓN 
DUNHA ACCIÓN PASADA 
- OS ADVERBIOS 
UTILIZADOS CON PERFECT 
TENSES AND THE PAST 
SIMPLE 
 
LÉXICO ESCRITO DE COMÚN 
E MÁIS ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- TIPOS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: XORNAIS 
DE GRAN FORMATO, 
PROGRAMAS DE 

QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE4.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO E 
ESTÉTICO SINXELO DO 
IDIOMA. 

INFORMACIÓN; DESCRIBE A 
SÚA TRAXECTORIA 
ACADÉMICA OU 
PROFESIONAL E AS SÚAS 
COMPETENCIAS; E EXPLICA E 
XUSTIFICA CO SUFICIENTE 
DETALLE OS MOTIVOS DAS 
SÚAS ACCIÓNS E PLANS (P. 
E. 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. 
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ENTREVISTAS, PÁXINA WEB, 
ETC, 
- AS PERSOAS NOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN: 
XORNALISTA, LECTOR DE 
NOTICIAS, ETC, 
- NOMES COMPOSTOS: AS 
ÚLTIMAS NOTICIAS, TEMAS 
DE ACTUALIDADE, ETC, 
- OS XERUNDIOS, 
INFINITIVO CON   TO E 
INFINITIVO SEN  
TO - VERBOS CON CAMBIO 
DE SIGNIFICADO 
- FRASES PARA FALAR DOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
- FRASES PARA FACER 
PRESENTACIÓNS 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
ESCRITURA, A ORTOGRAFÍA 
DE PALABRAS 
RELACIONADAS COS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

CE4.7. AXUSTARSE CON 
CONSISTENCIA AOS PATRÓNS 
ORTOGRÁFICOS, DE 
PUNTUACIÓN E DE FORMATO 
DE USO COMÚN, E ALGÚNS DE 
CARÁCTER MÁIS ESPECÍFICO 
(P. E. ABREVIATURAS OU 
ASTERISCOS); SABER 
MANEXAR PROCESADORES DE 
TEXTOS PARA RESOLVER, P. 
E., DÚBIDAS SOBRE 
VARIANTES ORTOGRÁFICAS 
EN DIVERSOS ESTÁNDARES 
DA LINGUA, E UTILIZAR CON 
SOLTURA AS CONVENCIÓNS 
ESCRITAS QUE REXEN NA 
COMUNICACIÓN POR 
INTERNET. 

  

UNIDADE 1: THE MEDIA 
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CONTIDOS INTERCURRICULARES 
 
A TRAVÉS DA APRENDIZAXE DESTES CONTIDOS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA DIXITAL (CD):   
 

 TIC: MEDIOS DIXITAIS E REDES SOCIAIS 
 

 
 
 
 

VALORES E ACTITUDES (CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL) 
 
A TRAVÉS DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DESTES VALORES DESENVÓLVENSE AS COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC): 
 
VALORES: 
 

 EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA: RESPECTO AOS DEMAIS NO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS. 
 EDUCACIÓN PARA O LECER: VALORAR A IMPORTANCIA DO ENTRETEMENTO QUE 

PROPORCIONAN AS REDES SOCIAIS E AS NOVAS TECNOLOXÍAS.  
 
ACTITUDES: 
 

 EDUCACIÓN E RESPECTO NA LINGUA ESTRANXEIRA.  
 ESFORZO CO VOCABULARIO E ESTRUTURAS NOVOS. 
 INTERESE E RESPECTO CARA ÁS OPINIÓNS DOS COMPAÑEIROS, A SÚA LINGUA MATERNA, 

ACENTO, ORIXE, ETC.  
 SUPERAR O BLOQUEO MENTAL CANDO SE COÑECE A NOVOS FALANTES DA LINGUA 

ESTRANXEIRA 
 ESCOITA ATENTA E MOSTRANDO SEGURIDADE 
 USO DA LINGUA ESTRANXEIRA NA CLASE 

 

UNIDADE 1: THE MEDIA 
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 
  
A TRAVÉS DO USO DESTAS FERRAMENTAS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA DIXITAL (CD):   
 
MATERIAL DIXITAL 
 

 INITIATIVE 2 DIGITAL COURSE 
 STUDENT’S WEBSITE 
 SOUNDS APP 
 ORAL EXAMS DVD 

 
ACTIVIDADES 
 

 UTILIZAR PARA O AUTOAPRENDIZAXE A PÁXINA WEB DO ESTUDANTE  
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO 
 
A TRAVÉS DAS SEGUINTES ACTIVIDADES DESENVÓLVESE O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 INICIATIVA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE GRUPO  
- REALIZAR O SAY IT ALOUD 
- FALAR SOBRE O TEMA INTERCURRICULAR E FACER A ACTIVIDADE CLIL 
- SPEAK ABOUT IT PARA DESENVOLVER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
- INTERPRETAR DIÁLOGOS 
- FACER A SECCIÓN THINK & DISCUSS 

 
 EMPRENDIMENTO PARA FACER AS TAREFAS INDIVIDUAIS POR SI MESMOS: 

- COMPLETAR A SECCIÓN VOCABULARY IN ACTION 
- PRACTICAR A SECCIÓN PRONUNCIATION 
- COMPLETAR A SECCIÓN UNIVERSITY SKILLS 
- LER OS TEXTOS CULTURAIS PROPOSTOS NA UNIDADE 
- FACER UNHA ACTIVIDADE DE ESCRITURA 
- REVISAR E AUTOAVALIAR OS CONTIDOS APRESOS 

  
 

UNIDADE 1: THE MEDIA 
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OS DA 
UNIDADE E 

COMPETENCIAS CLAVES 
 
AO FINALIZAR A UNIDADE, O ALUMNO SERÁ CAPAZ DE:  
 

 ENTENDER, MEMORIZAR E USAR CORRECTAMENTE O VOCABULARIO RELATIVO AO CRIME  E PROCESOS LEGAIS, ADXECTIVOS 
CON PREPOSICIÓNS E ADXECTIVOS COMPOSTOS CCL, CMCT, CSC, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA DUN TEXTO SOBRE A NOVELA NEGRA E A POPULARIDADE DOS PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN SOBRE CRIMES CCL, CCEC, CSC, CAA 

 COMPRENDER E UTILIZAR CORRECTAMENTE MODOS DE OBRIGACIÓN E NECESIDADE, POSIBILIDADE E CERTEZA CCL, CAA 
 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA AO PROBLEMA DAS AGRESIÓNS CON ARMA BRANCA NO REINO UNIDO A 

TRAVÉS DUNHA ACTIVIDADE DE ESCOITA CCL, CMCT, CSC 
 FALAR SOBRE FOTOS E COMPARALAS CCL, CMCT, CAA, SIE 
 ESCRIBIR UN ENSAIO DE OPINIÓN CCL, CAA, SIE 

 
 
  

UNIDADE 2: JUSTICE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN:  
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE TIPO DE TAREFA E 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
A XUSTIZA  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO, 
MEDIANTE ESCÓITAA DUN 
TEXTO SOBRE O CRIME. 
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS) AO 
ESCOITAR UNHA 
INFORMACIÓN SOBRE A 
PREVENCIÓN DOS DELITOS. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE 
ESCOITAR UN 
CUESTIONARIO SOBRE 
CUESTIÓNS RELACIONADAS 
CO CRIME E A SÚA 
PREVENCIÓN. 
 

CE1.1. IDENTIFICAR AS IDEAS 
PRINCIPAIS, INFORMACIÓN 
DETALLADA E IMPLICACIÓNS 
XERAIS DE TEXTOS DE CERTA 
LONXITUDE, BEN 
ORGANIZADOS E 
LINGÜISTICAMENTE 
COMPLEXOS, NUNHA 
VARIEDADE DE LINGUA 
ESTÁNDAR E ARTICULADOS A 
VELOCIDADE NORMAL, QUE 
TRATEN DE TEMAS TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, MESMO SI SON 
DE CARÁCTER TÉCNICO 
CANDO ESTEAN DENTRO DO 
PROPIO CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE AS CONDICIÓNS 
ACÚSTICAS SEXAN BOAS E 
PÓIDANSE CONFIRMAR 
CERTOS DETALLES.  
CE1.2. COÑECER E SABER 
APLICAR AS ESTRATEXIAS 
ADECUADAS PARA 
COMPRENDER O SENTIDO 
XERAL; A INFORMACIÓN 
ESENCIAL; OS PUNTOS 
PRINCIPAIS; OS DETALLES 
RELEVANTES; INFORMACIÓN, 

EA1.1. 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 (P. E. 
DECLARACIÓNS OU 
MENSAXES 
INSTITUCIONAIS).  
 
EA1.2. 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 (P. 
E. 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. 

IL1.1.1. ESCOITA 
INDICACIÓNS, INSTRUCIÓNS, 
ANUNCIOS, E CAPTA A 
INFORMACIÓN ESENCIAL. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.2. ESCOITA E ENTENDE 
AS PREGUNTAS DO PROFESOR 
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.6.1. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE O TEMA 
DA UNIDADE  E INTERPRETA 
A INFORMACIÓN. CCL, CMCT 
IL1.6.4. ESCOITA CHARLAS 
OU CONFERENCIAS SOBRES 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE COMO 
REDUCIR OS DELITOS. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS, AO ESCOITAR 
UN DIÁLOGO SOBRE UN 
PROGRAMA RADIOFÓNICO 
DE CRIMES DE ARMA 
BRANCA.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A POPULARIDADE DA 
NOVELA NEGRA E 
DEMOSTRACIÓNS DO CRIME 
TV 

IDEAS E OPINIÓNS TANTO 
IMPLÍCITAS COMO 
EXPLÍCITAS DO TEXTO, 
FORMULADAS DE MANEIRA 
CLARA; E MATICES COMO A 
IRONÍA OU O HUMOR, OU O 
USO POÉTICO OU ESTÉTICO 
DA LINGUA CANDO A IMAXE 
FACILITA A COMPRENSIÓN. 
CE1.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE1.4. DISTINGUIR A 

 
EA1.6. COMPRENDE A LIÑA 
ARGUMENTAL, AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS EN 
PRESENTACIÓNS, 
CONFERENCIAS OU 
SEMINARIOS DE CERTA 
EXTENSIÓN E 
COMPLEXIDADE SOBRE 
TEMAS ACADÉMICOS OU 
PROFESIONAIS DA SÚA ÁREA 
DE INTERESE, TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, SEMPRE QUE 
HAXA MARCADORES QUE 
ESTRUTUREN O DISCURSO E 
GUÍEN A COMPRENSIÓN. 
 
EA1.7. 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 

TEMAS DE INTERESE E CAPTA 
A INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. CCL, CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.7.1. ESCOITA EXTRACTOS 
DE PROGRAMAS DE RADIO OU 
DE TELEVISIÓN E EXTRAE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- PRISIÓNS PECULIARES DE 
TODO O MUNDO 
- OS PERIGOS DO ROUBO DE 
IDENTIDADE EN INTERNET 
- SACRYD (STRATEGIC 
ALLIANCE OF COMMUNITIES 
REJECTING YOUTH 
DESTRUCTION) 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
 
- ESCOITAR CATRO 
MONÓLOGOS SOBRE CRIMES 
E PREVENCIÓN DE DELITOS 
- ESCOITAR UNHA 
ENTREVISTA DE RADIO 
SOBRE OS CRIMES DE ARMA 
BRANCA 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
PROFESIONAL.  
- NARRACIÓN DE 
ACONTECEMENTOS PASADOS 
PUNTUAIS E HABITUAIS, 
DESCRICIÓN DE ESTADOS E 
SITUACIÓNS PRESENTES, E 
EXPRESIÓN DE PREDICIÓNS 
E DE SUCESOS FUTUROS A 

FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN (ENTRE 
OUTROS, TOPICALIZACIÓN (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS), 
CONTRASTE, DIGRESIÓN, OU 
RECAPITULACIÓN).  
CE1.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ORAL OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE1.6. RECOÑECER LÉXICO 

ESTÁNDAR E A VELOCIDADE 
NORMAL. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

CURTO, MEDIO E LONGO 
PRAZO. 
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  
- EXPRESIÓN DO INTERESE, 
A APROBACIÓN, O APRECIO, 
O ELOXIO, A ADMIRACIÓN, A 
SATISFACCIÓN, A 
ESPERANZA, A CONFIANZA, 
A SORPRESA, E OS SEUS 
CONTRARIOS.  
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- MODOS PRESENTE DE 
OBRIGACIÓN E 
NECESIDADE: HAVE TO / 
NOT HAVE TO, MUST / 
MUSTN’T, SHOULD / 
SHOULDN’T, E DE PASADO: 
HAD TO / DIDN’T HAVE TO, 
NEEDN’T HAVE, SHOULD 
/SHOULDN’T HAVE 
- USO DE MUST PARA FALAR 
DE OBRIGACIÓNS INTERNAS 
IMPOSTAS POR UN MESMO E 
HAVE TO PARA FALAR DAS 
EXTERNAS, E OBRIGACIÓNS 
LEGAIS 
- MODOS DE POSIBILIDADE 
E CERTEZA NO PRESENTE: 

ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO, 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO OU POÉTICO 
DO IDIOMA CANDO O 
CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE1.7. DISCRIMINAR 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, E 
RECOÑECER OS SEUS 
SIGNIFICADOS E INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS EXPRESAS, 
ASÍ COMO ALGUNHAS DE 
CARÁCTER IMPLÍCITO 
(INCLUÍNDO A IRONÍA E O 
HUMOR) CANDO A 
ARTICULACIÓN É CLARA. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

CAN’T, MAY / MIGHT / 
COULD, MUST + INFINITIVE 
VERB, E NO PASADO: CAN’T, 
MAY / MIGHT / COULD, 
MUST + PERFECT 
INFINITIVE 
 
LÉXICO ORAL DE USO 
COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- OS DELITOS: 
FALSIFICACIÓN, ATRACO, O 
ASASINATO, O ROUBO DE 
CARTEIRAS, ETC, 
- AS PERSOAS ASOCIADAS A 
DELITOS: CULPABLE, XUÍZ, 
ETC, 
- O PROCESO LEGAL: 
ACUSAR, ARRESTO, MULTA, 
ENCARCERAR, ETC 
- OS ADXECTIVOS CON 
PREPOSICIÓNS: ADDICTED 
TO, AWARE OF, CURIOUS 
ABOUT, JEALOUS OF, 
SUITABLE FOR, ETC 
- ADXECTIVOS COMPOSTOS:, 
COOL-HEADED, HARD-
HITTING, ETC 
- FRASES PARA FALAR 
SOBRE DELITOS: I THINK 
THAT … IS WORSE THAN … ; 
… IS DEFINITELY THE 
WORST CRIME.; ETC 
- FRASES PARA DESCRIBIR E 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

COMPARAR FOTOS: NEITHER 
PICTURE SHOWS … ; IN THE 
BACKGROUND / 
FOREGROUND … ; ETC 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN: 
- /J/ E /DƷ/ 
- ACENTUACIÓN DE FRASES 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
RELACIONADOS COA 
DELINCUENCIA, DE SI A 
AMEAZA DO CÁRCERE 
IMPIDE QUE AS PERSOAS 
COMETAN DELITOS, DE 
COMO PREVIR OS DELITOS E 
O CRIME, DA OPINIÓN 
SOBRE O XÉNERO DA 
NOVELA NEGRA E OS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
SOBRE O CRIME, DAS PENAS 
IMPOSTAS A CADA DELITO, 
DE COMO A ONG PODEN 
AXUDAR AOS MOZOS, 
PRACTICANDO CON TODO 
ISO AS SEGUINTES 
ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN ORAL: 
 
PLANIFICACIÓN 
- CONCIBIR A MENSAXE CON 
CLARIDADE, DISTINGUINDO 
A SÚA IDEA OU IDEAS 
PRINCIPAIS E A SÚA 
ESTRUTURA BÁSICA. 
 
EXECUCIÓN 
- EXPRESAR A MENSAXE CON 
CLARIDADE, COHERENCIA, 

CE2.1. CONSTRUÍR TEXTOS 
CLAROS E CO DETALLE 
SUFICIENTE, BEN 
ORGANIZADOS E ADECUADOS 
AO INTERLOCUTOR E 
PROPÓSITO COMUNICATIVO, 
SOBRE TEMAS DIVERSOS, 
XERAIS E MÁIS ESPECÍFICOS 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIDADE OU DE 
INTERESE, E DEFENDER UN 
PUNTO DE VISTA SOBRE 
TEMAS XERAIS OU 
RELACIONADOS COA PROPIA 
ESPECIALIDADE, INDICANDO 
OS PROLES E OS CONTRAS 
DAS DISTINTAS OPCIÓNS, ASÍ 
COMO TOMAR PARTE ACTIVA 
EN CONVERSACIÓNS FORMAIS 
OU INFORMAIS DE CERTA 
LONXITUDE, 
DESENVOLVÉNDOSE CUN 
GRAO DE CORRECCIÓN E 
FLUIDEZ QUE PERMITA 
MANTER A COMUNICACIÓN.  
CE2.2. COÑECER, 
SELECCIONAR CON COIDADO, 
E SABER APLICAR 
EFICAZMENTE E CON CERTA 
NATURALIDADE, AS 
ESTRATEXIAS ADECUADAS 
PARA PRODUCIR TEXTOS 

EA2.1. FAI PRESENTACIÓNS 
DE CERTA DURACIÓN SOBRE 
TEMAS DO SEU INTERESE 
ACADÉMICO OU 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO DUN 
EXPERIMENTO CIENTÍFICO, 
OU UNHA ANÁLISE DE 
ASPECTOS HISTÓRICOS, 
SOCIAIS OU ECONÓMICOS), 
CUNHA ESTRUTURA CLARA 
QUE AXUDA AOS OÍNTES A 
FIXARSE NOS ASPECTOS 
MÁIS IMPORTANTES, E 
DEMOSTRANDO SEGURIDADE 
Á HORA DE CONTESTAR 
PREGUNTAS DO AUDITORIO 
FORMULADAS CON 
CLARIDADE E A VELOCIDADE 
NORMAL. 
 
EA2.2. DESENVÓLVESE CON 
SEGURIDADE EN 
TRANSACCIÓNS E XESTIÓNS 
COTIÁS E MENOS 
HABITUAIS, XA SEXA CARA A 
CARA, POR TELÉFONO OU 
OUTROS MEDIOS TÉCNICOS, 
SOLICITANDO 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
OFRECENDO EXPLICACIÓNS 

IL2.1.1. FAI PRESENTACIÓNS 
SIMPLES RELACIONADAS CO 
TEMA DA UNIDADE SEGUINDO 
UN EXEMPLO. CCL, SIE 
IL2.1.2. FALA SOBRE TEMAS 
SOCIOCULTURAIS, 
MOSTRANDO RESPECTO CARA 
A OUTRAS CULTURAS. CCL, 
SIE, CSC 
IL2.1.4. RESPONDE 
ADECUADAMENTE ÁS 
PREGUNTAS DO PROFESOR  
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
IL2.2.1. PRACTICA DIÁLOGOS 
SOBRE SITUACIÓNS COTIÁS 
SEGUINDO UN MODELO. CCL, 
SIE 
IL2.2.2. PRACTICA E 
REPRODUCE A PRONUNCIA 
CORRECTA EN SITUACIÓNS 
COTIÁS DE COMUNICACIÓN. 
CCL, SIE 
IL2.2.3. UTILIZA A LINGUAXE 
XESTUAL PARA FAVORECER A 
COMUNICACIÓN EN 
SITUACIÓNS COTIÁS. CCL, 

UNIDADE 2: JUSTICE 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRUTURÁNDOO 
ADECUADAMENTE E 
AXUSTÁNDOSE, NO SEU 
CASO, AOS MODELOS E 
FÓRMULAS DE CADA TIPO 
DE TEXTO.  
 
- COMPENSAR AS 
CARENCIAS LINGÜÍSTICAS 
MEDIANTE PROCEDEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS, 
PARALINGÜÍSTICOS OU 
PARATEXTUAIS: 
 
LINGÜÍSTICOS 
- MODIFICAR PALABRAS DE 
SIGNIFICADO PARECIDO. 
 
PARALINGÜÍSTICOS E 
PARATEXTUAIS 
- PEDIR AXUDA.  
 
- SINALAR OBXECTOS, USAR 
DEÍCTICOS OU REALIZAR 
ACCIÓNS QUE ACLARAN O 
SIGNIFICADO. 
 
- USAR SONS 
EXTRALINGÜÍSTICOS E 
CALIDADES PROSÓDICAS 
CONVENCIONAIS. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 

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 PARÁFRASES 
OU A CIRCUNLOQUIOS CANDO 
NON SE ATOPA A EXPRESIÓN 
PRECISA, E IDENTIFICANDO E 
CORRIXINDO OS ERROS QUE 
POIDAN PROVOCAR UNHA 
INTERRUPCIÓN DA 
COMUNICACIÓN. 
CE2.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
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 

CLARAS E DETALLADAS E 
DESENVOLVENDO A SÚA 
ARGUMENTACIÓN DE 
MANEIRA SATISFACTORIA 
NA RESOLUCIÓN DOS 
PROBLEMAS QUE XURDAN. 
 
  
EA2.3. PARTICIPA CON 
SOLTURA EN 
CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS CARA A CARA OU 
POR TELÉFONO OU OUTROS 
MEDIOS TÉCNICOS, NAS QUE 
DESCRIBE CON DETALLE 
FEITOS, EXPERIENCIAS, 
SENTIMENTOS E REACCIÓNS, 
SOÑOS, ESPERANZAS E 
AMBICIÓNS, E RESPONDE 
ADECUADAMENTE AOS 
SENTIMENTOS QUE 
EXPRESAN OS SEUS 
INTERLOCUTORES; 
DESCRIBE CON DETALLE 
EXPERIENCIAS PERSOAIS E 
AS SÚAS REACCIÓNS ANTE 
AS MESMAS; EXPRESA CON 
CONVICCIÓN CRENZAS, 
ACORDOS E DESACORDOS, E 
EXPLICA E XUSTIFICA DE 
MANEIRA PERSUASIVA AS 
SÚAS OPINIÓNS E 
PROXECTOS. 
 
EA2.4. TOMA PARTE 

CAA 
 
 
 
IL2.3.3. MOSTRA ACORDO OU 
DESACORDO RESPECTO DAS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS DE 
FORMA RESPECTUOSA. CCL, 
CSC; SIE 
IL2.3.5. CONVERSA ACERCA 
DE VALORES DE TIPO ÉTICO 
MOSTRANDO RESPECTO CARA 
AO RESTO DE OPINIÓNS. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.4.3. EXPRESA A SÚA 
OPINIÓN SOBRE CUESTIÓNS 
FORMAIS, RESPECTANDO AS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS. CCL, 
CSC, SIE 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A POPULARIDADE DA 
NOVELA NEGRA E 
DEMOSTRACIÓNS DO CRIME 
TV 
- PRISIÓNS PECULIARES DE 
TODO O MUNDO 
- OS PERIGOS DO ROUBO DE 
IDENTIDADE EN INTERNET 
- SACRYD (STRATEGIC 
ALLIANCE OF COMMUNITIES 
REJECTING YOUTH 
DESTRUCTION) 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- ANALIZAR SI A PRISIÓN 
IMPIDE QUE AS PERSOAS 
COMETAN CRIMES 
- PREPARAR UN DIÁLOGO 
SOBRE A DELINCUENCIA 
- FALAR ACERCA DUNHA 
PROTESTA DA QUE FORON 
TESTEMUÑAS 
- DESCRIBIR E COMPARAR 
DÚAS FOTOS EN DETALLE  
- PREGUNTAR E RESPONDER 
A PREGUNTAS SOBRE A 
PREVENCIÓN DE CRIMES E 
DELITOS 
- COMPARTIR OPINIÓNS 

MECANISMOS DE 
ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 
EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
COMPORTAMENTO QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE2.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ORAL 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE2.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 

ADECUADAMENTE EN 
CONVERSACIÓNS FORMAIS, 
ENTREVISTAS, REUNIÓNS E 
DEBATES DE CARÁCTER 
ACADÉMICO 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. 
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SOBRE A NOVELA NEGRA E 
OS PROGRAMAS DE TV 
- FALAR ACERCA DAS 
SANCIÓNS 
CORRESPONDENTES POR 
DELITOS 
- DISCUTIR AS 
ORGANIZACIÓNS QUE 
AXUDAN AOS MOZOS 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
PROFESIONAL.  
- 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. 
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  

MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE2.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ORAL COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO, 
POÉTICO OU ESTÉTICO 
SINXELO DO IDIOMA. 
CE2.7. REPRODUCIR, 
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- EXPRESIÓN DO INTERESE, 
A APROBACIÓN, O APRECIO, 
O ELOXIO, A ADMIRACIÓN, A 
SATISFACCIÓN, A 
ESPERANZA, A CONFIANZA, 
A SORPRESA, E OS SEUS 
CONTRARIOS.  
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- MODOS PRESENTE DE 
OBRIGACIÓN E 
NECESIDADE: HAVE TO / 
NOT HAVE TO, MUST / 
MUSTN’T, SHOULD / 
SHOULDN’T, E DE PASADO: 
HAD TO / DIDN’T HAVE TO, 
NEEDN’T HAVE, SHOULD 
/SHOULDN’T HAVE 
- USO DE MUST PARA FALAR 
DE OBRIGACIÓNS INTERNAS 
IMPOSTAS POR UN MESMO E 
HAVE TO PARA FALAR DAS 
EXTERNAS, E OBRIGACIÓNS 
LEGAIS 
- MODOS DE POSIBILIDADE 
E CERTEZA NO PRESENTE: 
CAN’T, MAY / MIGHT / 
COULD, MUST + INFINITIVE 
VERB, E NO PASADO: CAN’T, 
MAY / MIGHT / COULD, 
MUST + PERFECT 
INFINITIVE 
 
LÉXICO ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 

AXUSTÁNDOSE DEBIDAMENTE 
A ALGUNHA VARIEDADE 
ESTÁNDAR DA LINGUA, 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DAS PROPIAS 
INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS, INCLUÍNDO 
A EXPRESIÓN SINXELA DA 
IRONÍA E DO HUMOR. 
CE2.8. 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. 
CE2.9. 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 
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(PRODUCIÓN) 
- OS DELITOS: 
FALSIFICACIÓN, ATRACO, O 
ASASINATO, O ROUBO DE 
CARTEIRAS, ETC, 
- AS PERSOAS ASOCIADAS A 
DELITOS: CULPABLE, XUÍZ, 
ETC, 
- O PROCESO LEGAL: 
ACUSAR, ARRESTO, MULTA, 
ENCARCERAR, ETC 
- OS ADXECTIVOS CON 
PREPOSICIÓNS: ADDICTED 
TO, AWARE OF, CURIOUS 
ABOUT, JEALOUS OF, 
SUITABLE FOR, ETC 
- ADXECTIVOS COMPOSTOS:, 
COOL-HEADED, HARD-
HITTING, ETC 
- FRASES PARA FALAR 
SOBRE DELITOS: I THINK 
THAT … IS WORSE THAN … ; 
… IS DEFINITELY THE 
WORST CRIME.; ETC 
- FRASES PARA DESCRIBIR E 
COMPARAR FOTOS: NEITHER 
PICTURE SHOWS … ; IN THE 
BACKGROUND / 
FOREGROUND … ; ETC 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN. 
- /J/ E /DƷ/ 
- ACENTUACIÓN DE FRASES 

CONTRIBUCIÓN Á DOS 
INTERLOCUTORES 
PERCIBINDO AS SÚAS 
REACCIÓNS, ASÍ COMO 
DEFENDERSE EN SITUACIÓNS 
MENOS RUTINEIRAS, E 
MESMO DIFÍCILES, P. E. 
CANDO O INTERLOCUTOR 
ACAPARA A QUENDA DE 
PALABRA, OU CANDO A SÚA 
CONTRIBUCIÓN É ESCASA E 
HAXA QUE ENCHER AS 
LAGOAS COMUNICATIVAS OU 
ANIMARLLE A PARTICIPAR. 
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ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN: 
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
A XUSTIZA.  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO 
MEDIANTE A LECTURA DUN 
TEXTO SOBRE O CRIME.  
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS), AO LER  
UNHA INFORMACIÓN SOBRE 
A NOVELA NEGRA. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE LER 
UN TEXTO SOBRE OS 
PROGRAMAS DE TV SOBRE O 
CRIME. 
 
- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 

CE3.1. 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 
SI SON DE CARÁCTER 
TÉCNICO CANDO ESTEAN 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE, NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE SE POIDAN 
RELER AS SECCIÓNS 
DIFÍCILES. 
CE3.2. 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 SI 

EA3.1. 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 (P. E. 
ACERCA DE INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN OU DE 
PROCEDEMENTOS 
CIENTÍFICOS). 
 
EA3.2. ENTENDE DETALLES 
RELEVANTES E 
IMPLICACIÓNS DE 
ANUNCIOS E MATERIAL DE 
CARÁCTER PUBLICITARIO 
SOBRE ASUNTOS DO SEU 
INTERESE PERSOAL (P. E. 
POSTERS, FLYERS, 
PANCARTAS, GRAFITTI), 
ACADÉMICO (P. E. PÓSTERES 
CIENTÍFICOS) OU 
PROFESIONAL (P. E. 
BOLETÍNS INFORMATIVOS, 
DOCUMENTOS OFICIAIS). 
 
EA3.4. COMPRENDE OS 
DETALLES RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS DE 
CORRESPONDENCIA FORMAL 

IL3.1.1. LE INSTRUCIÓNS, 
INDICACIÓNS, CARTEIS, 
FICHAS INFORMATIVAS, ETC, 
E COMPRENDE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CCEC 
IL3.1.3. LE E PON EN 
PRÁCTICA INSTRUCIÓNS E 
CONSELLOS PARA MELLORAR 
AS SÚAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAXE. CCL, CAA 
 
 
IL3.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.4.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
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DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE AS PRISIÓNS. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS AO LER UN 
DIÁLOGO SOBRE A 
REGULACIÓN DE INTERNET. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A POPULARIDADE DA 
NOVELA NEGRA E 
DEMOSTRACIÓNS DO CRIME 
TV 
- PRISIÓNS PECULIARES DE 
TODO O MUNDO 
- OS PERIGOS DO ROUBO DE 
IDENTIDADE EN INTERNET 
- SACRYD (STRATEGIC 
ALLIANCE OF COMMUNITIES 
REJECTING YOUTH 

ESTÁN CLARAMENTE 
SINALIZADAS; E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O HUMOR, 
OU O USO POÉTICO OU 
ESTÉTICO DA LINGUA, 
FORMULADOS DE MANEIRA 
CLARA. 
CE3.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE3.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 

DE INSTITUCIÓNS PÚBLICAS 
OU ENTIDADES PRIVADAS 
COMO UNIVERSIDADES, 
EMPRESAS OU COMPAÑÍAS 
DE SERVIZOS, SOBRE TEMAS 
CONCRETOS E ABSTRACTOS 
DE CARÁCTER PERSOAL E 
ACADÉMICO DENTRO DA SÚA 
ÁREA DE INTERESE OU A SÚA 
ESPECIALIDADE. 
 
EA3.5. COMPRENDE A 
INFORMACIÓN, E IDEAS E 
OPINIÓNS IMPLÍCITAS, EN 
NOTICIAS E ARTIGOS 
XORNALÍSTICOS E DE 
OPINIÓN BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE QUE TRATAN 
DUNHA VARIEDADE DE 
TEMAS DE ACTUALIDADE OU 
MÁIS ESPECIALIZADOS, 
TANTO CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, DENTRO DA 
SÚA ÁREA DE INTERESE, E 
LOCALIZA CON FACILIDADE 
DETALLES RELEVANTES 
NESES TEXTOS. 
 
EA3.6. ENTENDE, EN TEXTOS 
DE REFERENCIA E 
CONSULTA, TANTO EN 
SOPORTE PAPEL COMO 
DIXITAL, INFORMACIÓN 
DETALLADA SOBRE TEMAS 

 
 
 
 
IL3.5.3. LE TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS E EXTRAE 
AS CONCLUSIÓNS 
PERTINENTES. CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.6.2. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE 
TEMAS SOCIO-CULTURAIS E 
EXTRAE A INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. CCL, CSC 
CCEC 
IL3.6.3. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE 
TEMAS INTERCURRICULARES 
E ANALÍZAOS. CCL, CMST, 
CCEC 
IL3.6.4. LE UNHA RESEÑA, 
UNHA BIOGRAFÍA, UN 
INFORME, UN RESUMO, ETC, E 
EXTRAE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CEEC 
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DESTRUCTION) 
 
 FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS: 
- LER UN TEXTO SOBRE A 
NOVELA NEGRA E 
DEMOSTRACIÓNS DO CRIME 
EN TV  
- LER UN ARQUIVO CURTO 
SOBRE AS PRISIÓNS 
- LER UN ENSAIO SOBRE A 
REGULACIÓN DO INTERNET 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
PROFESIONAL.  
- 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. 
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 

PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN E AS IDEAS (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS, 
CONTRASTE, DIGRESIÓN OU 
RECAPITULACIÓN). 
CE3.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ESCRITO OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE3.6. RECOÑECER LÉXICO 
ESCRITO COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
RELACIONADO COS PROPIOS 

DA SÚA ESPECIALIDADE NOS 
ÁMBITOS ACADÉMICO OU 
OCUPACIONAL, ASÍ COMO 
INFORMACIÓN CONCRETA 
RELACIONADA CON 
CUESTIÓNS PRÁCTICAS EN 
TEXTOS INFORMATIVOS 
OFICIAIS, INSTITUCIONAIS, 
OU CORPORATIVOS. 
 
EA3.7. 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 
IDIOMÁTICO, 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 FACILMENTE 
RECOÑECIBLES  . 
 

 
 
IL3.7.2. LE E COMPRENDE O 
ARGUMENTO DE TEXTOS 
LITERARIOS SINXELOS CCL, 
CCEC 
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DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  
- EXPRESIÓN DO INTERESE, 
A APROBACIÓN, O APRECIO, 
O ELOXIO, A ADMIRACIÓN, A 
SATISFACCIÓN, A 
ESPERANZA, A CONFIANZA, 
A SORPRESA, E OS SEUS 
CONTRARIOS.  
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- MODOS PRESENTE DE 
OBRIGACIÓN E 
NECESIDADE: HAVE TO / 
NOT HAVE TO, MUST / 
MUSTN’T, SHOULD / 
SHOULDN’T, E DE PASADO: 
HAD TO / DIDN’T HAVE TO, 
NEEDN’T HAVE, SHOULD 
/SHOULDN’T HAVE 
- USO DE MUST PARA FALAR 
DE OBRIGACIÓNS INTERNAS 
IMPOSTAS POR UN MESMO E 
HAVE TO PARA FALAR DAS 
EXTERNAS, E OBRIGACIÓNS 
LEGAIS 
- MODOS DE POSIBILIDADE 
E CERTEZA NO PRESENTE: 
CAN’T, MAY / MIGHT / 
COULD, MUST + INFINITIVE 
VERB, E NO PASADO: CAN’T, 
MAY / MIGHT / COULD, 
MUST + PERFECT 
INFINITIVE 

INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO, POÉTICO OU 
ESTÉTICO DO IDIOMA CANDO 
O CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE3.7. RECOÑECER OS 
VALORES ASOCIADOS A 
CONVENCIÓNS DE FORMATO, 
TIPOGRÁFICAS, 
ORTOGRÁFICAS E DE 
PUNTUACIÓN COMÚNS E 
MENOS HABITUAIS, ASÍ COMO 
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 
DE USO COMÚN E MÁIS 
ESPECÍFICO (P. E. §, ≤). 
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APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
MÁIS ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- OS DELITOS: 
FALSIFICACIÓN, ATRACO, O 
ASASINATO, O ROUBO DE 
CARTEIRAS, ETC, 
- AS PERSOAS ASOCIADAS A 
DELITOS: CULPABLE, XUÍZ, 
ETC, 
- O PROCESO LEGAL: 
ACUSAR, ARRESTO, MULTA, 
ENCARCERAR, ETC 
- OS ADXECTIVOS CON 
PREPOSICIÓNS: ADDICTED 
TO, AWARE OF, CURIOUS 
ABOUT, JEALOUS OF, 
SUITABLE FOR, ETC 
- ADXECTIVOS COMPOSTOS:, 
COOL-HEADED, HARD-
HITTING, ETC 
- FRASES PARA FALAR 
SOBRE DELITOS: I THINK 
THAT … IS WORSE THAN … ; 
… IS DEFINITELY THE 
WORST CRIME.; ETC 
- FRASES PARA DESCRIBIR E 
COMPARAR FOTOS: NEITHER 
PICTURE SHOWS … ; IN THE 
BACKGROUND / 
FOREGROUND … ; ETC 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 



 
1085 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
LECTURA, A ORTOGRAFÍA DE 
PALABRAS RELACIONADAS 
COA XUSTIZA. 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS 
ESCRITOS RELACIONADOS 
CO ENVÍO DOS 
DELINCUENTES A PRISIÓN 
PRACTICANDO AS 
SEGUINTES ESTRATEXIAS 
DE PRODUCIÓN ESCRITA: 
 
PLANIFICACIÓN 
- MOBILIZAR E COORDINAR 
AS PROPIAS COMPETENCIAS 
XERAIS E COMUNICATIVAS 
CO FIN DE REALIZAR 
EFICAZMENTE A TAREFA 
(REPASAR QUE SE SABE 
SOBRE O TEMA, QUE SE 
PODE OU SE QUERE DICIR, 
ETC).  
 
EXECUCIÓN 
- EXPRESAR A MENSAXE CON 
CLARIDADE AXUSTÁNDOSE 
AOS MODELOS E FÓRMULAS 
DE CADA TIPO DE TEXTO.  
 
- APOIARSE EN E SACAR O 
MÁXIMO PARTIDO DOS 
COÑECEMENTOS PREVIOS 
(UTILIZAR LINGUAXE 
‘PREFABRICADA’, ETC).  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 

CE4.1. ESCRIBIR, EN 
CALQUERA SOPORTE, TEXTOS 
BEN ESTRUTURADOS SOBRE 
UNHA AMPLA SERIE DE TEMAS 
RELACIONADOS COS PROPIOS 
INTERESES OU 
ESPECIALIDADE, FACENDO 
DESCRICIÓNS CLARAS E 
DETALLADAS; SINTETIZANDO 
INFORMACIÓN E 
ARGUMENTOS 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 DISTINTAS 
OPCIÓNS, UTILIZANDO PARA 
ISO OS ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS ADECUADOS 
PARA DOTAR AO TEXTO DE 
COHESIÓN E COHERENCIA E 
MANEXANDO UN LÉXICO 
ADAPTADO AO CONTEXTO E 
AO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO QUE SE 
PERSEGUE. 
CE4.2. COÑECER, 
SELECCIONAR E APLICAR AS 
ESTRATEXIAS MÁIS 
ADECUADAS PARA ELABORAR 
TEXTOS ESCRITOS BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 

EA4.1. COMPLETA UN 
CUESTIONARIO DETALLADO 
CON INFORMACIÓN 
PERSOAL, ACADÉMICA OU 
LABORAL (P. E. PARA 
MATRICULARSE NUNHA 
UNIVERSIDADE, SOLICITAR 
UN TRABALLO, ABRIR UNHA 
CONTA BANCARIA, OU 
TRAMITAR UN VISADO). 
 
EA4.2. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE OU 
FORMATO, UN CURRICULUM 
VITAE DETALLADO, XUNTO 
CUNHA CARTA DE 
MOTIVACIÓN (P. E. PARA 
INGRESAR NUNHA 
UNIVERSIDADE 
ESTRANXEIRA, OU 
PRESENTARSE COMO 
CANDIDATO A UN POSTO DE 
TRABALLO).  
 
EA4.3. TOMA NOTAS, CO 
SUFICIENTE DETALLE, 
DURANTE UNHA 
CONFERENCIA, CHARLA OU 
SEMINARIO, E ELABORA UN 
RESUMO CON INFORMACIÓN 
RELEVANTE E AS 
CONCLUSIÓNS ADECUADAS, 
SEMPRE QUE O TEMA ESTEA 
RELACIONADO COA SÚA 
ESPECIALIDADE E O 

IL4.1.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES DE REPASO E  
AUTO-AVALIACIÓN CON 
INFORMACIÓN RELATIVA AOS 
SEUS INTERESES. CCL, CAA 
 
 
 
 
IL4.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
IL4.3.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.4.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A POPULARIDADE DA 
NOVELA NEGRA E 
DEMOSTRACIÓNS DO CRIME 
TV 
- PRISIÓNS PECULIARES DE 
TODO O MUNDO 
- OS PERIGOS DO ROUBO DE 
IDENTIDADE EN INTERNET 
- SACRYD (STRATEGIC 
ALLIANCE OF COMMUNITIES 
REJECTING YOUTH 
DESTRUCTION) 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- ESTUDAR OS 
INTENSIFICADORES 
ADVERBIO ESTUDO: 
ABSOLUTELY, REALLY, ETC 
- APRENDER A UTILIZAR OS 
CONECTORES DE CAUSA E 
EFECTO 
- ESCRIBIR UN ENSAIO DE 
OPINIÓN 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 

LONXITUDE, P. E. 
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 CONTEXTO 
ESPECÍFICOS. 
CE4.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS 
BEN AXUSTADOS AO 
CONTEXTO ESPECÍFICO, OS 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS MÁIS 
RELEVANTES DA LINGUA E 
CULTURAS META RELATIVOS A 
COSTUMES, USOS, 
ACTITUDES, VALORES E 
CRENZAS, E SUPERAR AS 
DIFERENZAS CON RESPECTO 
ÁS LINGUAS E CULTURAS 
PROPIAS E OS 
ESTEREOTIPOS, 
DEMOSTRANDO CONFIANZA 
NO USO DE DIFERENTES 
REXISTROS OU OUTROS 
MECANISMOS DE 
ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 

DISCURSO ESTEA BEN 
ESTRUTURADO. 
 
EA4.4. ESCRIBE NOTAS, 
ANUNCIOS, MENSAXES E 
COMENTARIOS, EN 
CALQUERA SOPORTE, NOS 
QUE TRANSMITE E SOLICITA 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
EXPLICACIÓNS, REACCIÓNS 
E OPINIÓNS SOBRE TEMAS 
PERSOAIS, ACADÉMICOS OU 
OCUPACIONAIS, 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS E NORMAS DE 
CORTESÍA E DA ETIQUETA. 
 
EA4.5. ESCRIBE INFORMES 
EN FORMATO 
CONVENCIONAL E DE 
ESTRUTURA CLARA 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO E 
CONCLUSIÓNS DUN 
EXPERIMENTO, SOBRE UN 
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO, 
UNHAS PRÁCTICAS OU UN 
TRABALLO DE 
INVESTIGACIÓN), OU MENOS 
HABITUAIS (P. E. UN 
PROBLEMA XURDIDO 
DURANTE UNHA ESTANCIA 
NO ESTRANXEIRO), 
DESENVOLVENDO UN 

 
 
 
 
 
 
IL4.5.1. ESCRIBE UNHA 
RESEÑA, UNHA BIOGRAFÍA, 
UN INFORME, UN RESUMO, 
ETC, UTILIZANDO 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CEEC, SIE 
IL4.5.4. ESCRIBE HISTORIAS 
DE FICCIÓN, EXTRACTOS DE 
NOVELAS, ENSAIOS, 
NARRACIÓNS INCLUÍNDO 
INFORMACIÓN DETALLADA. 
CCL, CEEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.6.3. ESCRIBE SOBRE AS 
SÚAS PROPIAS OPINIÓNS, 
FAI SUXESTIÓNS, 
OFRECEMENTOS, ETC, DE 
FORMA EDUCADA. CCL, CSC 
SIE 
IL4.6.4. UTILIZA OS 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
PROFESIONAL.  
- 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. 
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  
- EXPRESIÓN DO INTERESE, 
A APROBACIÓN, O APRECIO, 
O ELOXIO, A ADMIRACIÓN, A 
SATISFACCIÓN, A 
ESPERANZA, A CONFIANZA, 
A SORPRESA, E OS SEUS 
CONTRARIOS.  
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- MODOS PRESENTE DE 
OBRIGACIÓN E 
NECESIDADE: HAVE TO / 
NOT HAVE TO, MUST / 
MUSTN’T, SHOULD / 

EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
PRESENTACIÓN TEXTUAL QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
MALENTENDIDOS OU 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE4.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ESCRITO 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE4.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 

ARGUMENTO; RAZOANDO A 
FAVOR OU EN CONTRA DUN 
PUNTO DE VISTA CONCRETO; 
EXPLICANDO AS VANTAXES E 
DESVANTAXES DE VARIAS 
OPCIÓNS, E ACHEGANDO 
CONCLUSIÓNS 
XUSTIFICADAS. 
 
EA4.6. 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.  
 
EA4.7. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE, 
CARTAS FORMAIS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO OU 
PROFESIONAL, DIRIXIDAS A 
INSTITUCIÓNS PÚBLICAS OU 
PRIVADAS E A EMPRESAS, 
NAS QUE DÁ E SOLICITA 
INFORMACIÓN; DESCRIBE A 
SÚA TRAXECTORIA 
ACADÉMICA OU 

RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
IL4.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

SHOULDN’T, E DE PASADO: 
HAD TO / DIDN’T HAVE TO, 
NEEDN’T HAVE, SHOULD 
/SHOULDN’T HAVE 
- USO DE MUST PARA FALAR 
DE OBRIGACIÓNS INTERNAS 
IMPOSTAS POR UN MESMO E 
HAVE TO PARA FALAR DAS 
EXTERNAS, E OBRIGACIÓNS 
LEGAIS 
- MODOS DE POSIBILIDADE 
E CERTEZA NO PRESENTE: 
CAN’T, MAY / MIGHT / 
COULD, MUST + INFINITIVE 
VERB, E NO PASADO: CAN’T, 
MAY / MIGHT / COULD, 
MUST + PERFECT 
INFINITIVE 
 
LÉXICO ESCRITO DE COMÚN 
E MÁIS ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- OS DELITOS: 
FALSIFICACIÓN, ATRACO, O 
ASASINATO, O ROUBO DE 
CARTEIRAS, ETC, 
- AS PERSOAS ASOCIADAS A 
DELITOS: CULPABLE, XUÍZ, 
ETC, 
- O PROCESO LEGAL: 
ACUSAR, ARRESTO, MULTA, 
ENCARCERAR, ETC 
- OS ADXECTIVOS CON 
PREPOSICIÓNS: ADDICTED 
TO, AWARE OF, CURIOUS 

ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE4.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO E 
ESTÉTICO SINXELO DO 
IDIOMA. 
CE4.7. AXUSTARSE CON 
CONSISTENCIA AOS PATRÓNS 

PROFESIONAL E AS SÚAS 
COMPETENCIAS; E EXPLICA E 
XUSTIFICA CO SUFICIENTE 
DETALLE OS MOTIVOS DAS 
SÚAS ACCIÓNS E PLANS (P. 
E. 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. 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ABOUT, JEALOUS OF, 
SUITABLE FOR, ETC 
- ADXECTIVOS COMPOSTOS:, 
COOL-HEADED, HARD-
HITTING, ETC 
- FRASES PARA FALAR 
SOBRE DELITOS: I THINK 
THAT … IS WORSE THAN … ; 
… IS DEFINITELY THE 
WORST CRIME.; ETC 
- FRASES PARA DESCRIBIR E 
COMPARAR FOTOS: NEITHER 
PICTURE SHOWS … ; IN THE 
BACKGROUND / 
FOREGROUND … ; ETC 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
ESCRITURA, A ORTOGRAFÍA 
DE PALABRAS 
RELACIONADAS COA 
XUSTIZA. 
 

ORTOGRÁFICOS, DE 
PUNTUACIÓN E DE FORMATO 
DE USO COMÚN, E ALGÚNS DE 
CARÁCTER MÁIS ESPECÍFICO 
(P. E. ABREVIATURAS OU 
ASTERISCOS); SABER 
MANEXAR PROCESADORES DE 
TEXTOS PARA RESOLVER, P. 
E., DÚBIDAS SOBRE 
VARIANTES ORTOGRÁFICAS 
EN DIVERSOS ESTÁNDARES 
DA LINGUA, E UTILIZAR CON 
SOLTURA AS CONVENCIÓNS 
ESCRITAS QUE REXEN NA 
COMUNICACIÓN POR 
INTERNET. 
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CONTIDOS INTERCURRICULARES 
 
A TRAVÉS DA APRENDIZAXE DESTES CONTIDOS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA (CSC) E COMPETENCIA 
DIXITAL (CD):   
 

 COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA: COMPORTAMENTO SOCIAL E ANTISOCIAL, CRIMEN E 
CASTIGO 

 TIC: O USO DE INTERNET SEGURO E RESPONSABLE 
 

 
 
 

VALORES E ACTITUDES (CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL) 
 
A TRAVÉS DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DESTES VALORES DESENVÓLVENSE AS COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC): 
 
VALORES: 
 

 EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA: COMPRENDER A IMPORTANCIA DO COMPORTAMENTO 
ANTISOCIAL, A DELINCUENCIA E O CASTIGO 

 EDUCACIÓN PARA A PAZ: ENTENDER OS PERIGOS DO ROUBO DE IDENTIDADE EN 
INTERNET. 

 
ACTITUDES: 
 

 EDUCACIÓN E RESPECTO NA LINGUA ESTRANXEIRA.  
 ESFORZO CO VOCABULARIO E ESTRUTURAS NOVOS. 
 INTERESE E RESPECTO CARA ÁS OPINIÓNS DOS COMPAÑEIROS, A SÚA LINGUA MATERNA, 

ACENTO, ORIXE, ETC.  
 SUPERAR O BLOQUEO MENTAL CANDO SE COÑECE A NOVOS FALANTES DA LINGUA 

ESTRANXEIRA 
 ESCOITA ATENTA E MOSTRANDO SEGURIDADE 
 USO DA LINGUA ESTRANXEIRA NA CLASE 

 

UNIDADE 2: JUSTICE 
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 
 A TRAVÉS DO USO DESTAS FERRAMENTAS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA DIXITAL (CD): 
 
MATERIAL DIXITAL 
 

 INITIATIVE 2 DIGITAL COURSE 
 STUDENT’S WEBSITE 
 SOUNDS APP 
 ORAL EXAMS DVD 

 
ACTIVIDADES 
 

 UTILIZAR PARA O AUTOAPRENDIZAXE A PÁXINA WEB DO ESTUDANTE  
 

 
 

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO 
 
A TRAVÉS DAS SEGUINTES ACTIVIDADES DESENVÓLVESE O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 INICIATIVA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE GRUPO  
- REALIZAR O SAY IT ALOUD 
- FALAR SOBRE O TEMA INTERCURRICULAR E FACER A ACTIVIDADE CLIL 
- SPEAK ABOUT IT PARA DESENVOLVER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
- INTERPRETAR DIÁLOGOS 
- FACER A SECCIÓN THINK & DISCUSS 

 
 EMPRENDIMENTO PARA FACER AS TAREFAS INDIVIDUAIS POR SI MESMOS: 

- COMPLETAR A SECCIÓN VOCABULARY IN ACTION 
- PRACTICAR A SECCIÓN PRONUNCIATION 
- COMPLETAR A SECCIÓN UNIVERSITY SKILLS 
- LER OS TEXTOS CULTURAIS PROPOSTOS NA UNIDADE 
- FACER UNHA ACTIVIDADE DE ESCRITURA 
- REVISAR E AUTOAVALIAR OS CONTIDOS APRESOS 

  

UNIDADE 2: JUSTICE 
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVES 
 
AO FINALIZAR A UNIDADE, O ALUMNADO SERÁ CAPAZ DE:  
 

 ENTENDER, MEMORIZAR E USAR CORRECTAMENTE O VOCABULARIO, COLLOCATIONS E PHRASAL VERBS RELATIVOS Á SAÚDE, 
OS ESTILOS DE VIDA SAUDABLES E AS ENFERMIDADES, E OS ADXECTIVOS E OS SUFIXOS SUSTANTIVOS CCL, CMCT, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA DUN TEXTO SOBRE A DERROTA POR ENFERMIDADE CCL, CMST, CSC, CAA 
 COMPRENDER E UTILIZAR CORRECTAMENTE AS FORMAS PASIVAS DO PASADO, PRESENTE E FUTURO, MODAL VERBS E 

REPORTING VERBS CCL, CAA 
 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA AO AUMENTO DO TURISMO SANITARIO A TRAVÉS DUNHA ACTIVIDADE 

DE ESCOITA CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA 
 ACORDO E EN DESACORDO CON OUTROS, PEDIR OPINIÓNS E REACCIÓNS, E PEDIR EXEMPLOS OU ACLARACIÓNS CCL, CAA, 

SIE 
 ESCRIBIR UN ENSAIO A FAVOR E EN CONTRA CCL, CAA, SIE 

 
 
  

UNIDADE 3: HEALTH 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN:  
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE TIPO DE TAREFA E 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
A SAÚDE. 
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO, 
MEDIANTE ESCÓITAA DUN 
TEXTO SOBRE O TURISMO 
SANITARIO.  
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS) AO 
ESCOITAR UNHA 
INFORMACIÓN SOBRE 
ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLES.  
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE 
ESCOITAR UN 
CUESTIONARIO DIFERENTES 
ASPECTOS RELATIVOS 
CUNHA VIDA SAUDABLE. 
 

CE1.1. IDENTIFICAR AS IDEAS 
PRINCIPAIS, INFORMACIÓN 
DETALLADA E IMPLICACIÓNS 
XERAIS DE TEXTOS DE CERTA 
LONXITUDE, BEN 
ORGANIZADOS E 
LINGÜISTICAMENTE 
COMPLEXOS, NUNHA 
VARIEDADE DE LINGUA 
ESTÁNDAR E ARTICULADOS A 
VELOCIDADE NORMAL, QUE 
TRATEN DE TEMAS TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, MESMO SI SON 
DE CARÁCTER TÉCNICO 
CANDO ESTEAN DENTRO DO 
PROPIO CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE AS CONDICIÓNS 
ACÚSTICAS SEXAN BOAS E 
PÓIDANSE CONFIRMAR 
CERTOS DETALLES.  
CE1.2. 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 

EA1.1. 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 (P. E. 
DECLARACIÓNS OU 
MENSAXES 
INSTITUCIONAIS).  
 
EA1.6. COMPRENDE A LIÑA 
ARGUMENTAL, AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS EN 
PRESENTACIÓNS, 
CONFERENCIAS OU 
SEMINARIOS DE CERTA 
EXTENSIÓN E 
COMPLEXIDADE SOBRE 
TEMAS ACADÉMICOS OU 
PROFESIONAIS DA SÚA ÁREA 
DE INTERESE, TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, SEMPRE QUE 
HAXA MARCADORES QUE 
ESTRUTUREN O DISCURSO E 
GUÍEN A COMPRENSIÓN. 
 
 
 
EA1.7. COMPRENDE O 

IL1.1.1. ESCOITA 
INDICACIÓNS, INSTRUCIÓNS, 
ANUNCIOS, E CAPTA A 
INFORMACIÓN ESENCIAL. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
IL1.6.1. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE O TEMA 
DA UNIDADE  E INTERPRETA 
A INFORMACIÓN. CCL, CMCT 
IL1.6.2. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE TEMAS 
SOCIOCULTURAIS E ANALIZA 
AS DIFERENZAS RESPECTO DA 
PROPIA CULTURA. CCL, CCEC, 
CSC 
IL1.6.4. ESCOITA CHARLAS 
OU CONFERENCIAS SOBRES 
TEMAS DE INTERESE E CAPTA 
A INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. CCL, CCEC 
IL1.6.5. UTILIZA  RECURSOS 
AUDIOVISUAIS PARA 
AFIANZAR OS 
COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS 
NA UNIDADE. CCL, CCEC 
 
IL1.7.1. ESCOITA EXTRACTOS 
DE PROGRAMAS DE RADIO OU 
DE TELEVISIÓN E EXTRAE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE CONSELLOS 
PARA LEVAR UNHA VIDA SA. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS, AO ESCOITAR 
UN DIÁLOGO SOBRE A 
IMPORTANCIA DE 
PROTEXERSE DO SOL.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- SAÚDE E ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLES 
- AS ENFERMIDADES E O SEU 
TRATAMENTO E 
PREVENCIÓN 

IMPLÍCITAS COMO 
EXPLÍCITAS DO TEXTO, 
FORMULADAS DE MANEIRA 
CLARA; E MATICES COMO A 
IRONÍA OU O HUMOR, OU O 
USO POÉTICO OU ESTÉTICO 
DA LINGUA CANDO A IMAXE 
FACILITA A COMPRENSIÓN. 
CE1.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE1.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 

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. 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
IL1.7.3. UTILIZA  RECURSOS 
AUDIOVISUAIS PARA 
AFIANZAR OS 
COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS 
NA UNIDADE. CCL, CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- PROBLEMAS DE SAÚDE 
COMÚNS E O SEU 
TRATAMENTO 
- CONSELLOS DE PRIMEIROS 
AUXILIOS 
- O AUMENTO NO TURISMO 
DE SAÚDE 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- ESCOITAR CATRO 
MONÓLOGOS SOBRE 
ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLES 
- ESCOITAR UNHA 
ENTREVISTA DE RADIO 
SOBRE O TURISMO 
SANITARIO 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 

COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN (ENTRE 
OUTROS, TOPICALIZACIÓN (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS), 
CONTRASTE, DIGRESIÓN, OU 
RECAPITULACIÓN).  
CE1.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ORAL OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE1.6. RECOÑECER LÉXICO 
ORAL COMÚN E MÁIS 



 
1097 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- FORMAS PASIVAS 
- TRANSFORMACIÓN DE 
FRASES: ACTIVO A PASIVO, 
OMISIÓN DO 
AXENTE CANDO SEXA 
POSIBLE 
- A PASIVA CON VERBOS 
CON DOUS OBXECTOS 
- A PASIVA CON VERBOS DE 
INFORMES: SUBJECT + 
PASSIVE 
REPORTING VERB + TO + 
INFINITIVE; AND IT + 
PASSIVE REPORTING VERB 
+ THAT REPORTING VERB + 
THAT 
- HAVE / GET SOMETHING 
DOE CANDO ALGUÉN MÁIS 
FAI UN TRABALLO PARA NÓS 
 
LÉXICO ORAL DE USO 
COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 

ESPECIALIZADO, 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO OU POÉTICO 
DO IDIOMA CANDO O 
CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE1.7. DISCRIMINAR 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, E 
RECOÑECER OS SEUS 
SIGNIFICADOS E INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS EXPRESAS, 
ASÍ COMO ALGUNHAS DE 
CARÁCTER IMPLÍCITO 
(INCLUÍNDO A IRONÍA E O 
HUMOR) CANDO A 
ARTICULACIÓN É CLARA. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

(RECEPCIÓN) 
- COLOCACIÓNS DE ESTILO 
DE VIDA SAUDABLES: BE 
POSITIVE, ETC 
- ENFERMIDADES: CUT, 
DIARRHOEA, THE HICCUPS, 
THE MEASLES, ETC 
- TRATAMENTOS: ASK THE 
PHARMACIST FOR SOME 
ADVICE, ETC 
- PHRASAL VERBS: COME 
ROUND, FIGHT OFF, GET 
OVER, ETC 
- SUFIXOS ADXECTIVO: -
ABLE, -FUL, -LESS 
- SUFIXOS SUSTANTIVO: -
ING, -MENT,-SIS, -TION, -E 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN: 
- VÍNCULOS: DRESS UP, 
FIGHT OFF, GET OVER, LOOK 
AFTER, ETC 
- GRUPOS DE CONSONANTES 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
RELACIONADOS CON SI NA 
ESCOLA DEBEN ESTUDARSE 
OS ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLES, SOBRE OS 
TRATAMENTOS PARA AS 
DOENZAS MÁIS COMÚNS, 
SOBRE O TURISMO 
SANITARIO, E SOBRE OS 
ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLES, PRACTICANDO 
CON TODO ISO AS 
SEGUINTES ESTRATEXIAS 
DE PRODUCIÓN ORAL: 
 
PLANIFICACIÓN 
- ADECUAR O TEXTO AO 
DESTINATARIO, CONTEXTO 
E CANLE, APLICANDO O 
REXISTRO E A ESTRUTURA 
DE DISCURSO ADECUADOS A 
CADA CASO. 
 
EXECUCIÓN 
 
- REAXUSTAR A TAREFA 
(EMPRENDER UNHA 
VERSIÓN MÁIS MODESTA DA 
TAREFA) OU A MENSAXE 
(FACER CONCESIÓNS NO 
QUE REALMENTE LLE 
GUSTARÍA EXPRESAR), TRAS 

CE2.1. CONSTRUÍR TEXTOS 
CLAROS E CO DETALLE 
SUFICIENTE, BEN 
ORGANIZADOS E ADECUADOS 
AO INTERLOCUTOR E 
PROPÓSITO COMUNICATIVO, 
SOBRE TEMAS DIVERSOS, 
XERAIS E MÁIS ESPECÍFICOS 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIDADE OU DE 
INTERESE, E DEFENDER UN 
PUNTO DE VISTA SOBRE 
TEMAS XERAIS OU 
RELACIONADOS COA PROPIA 
ESPECIALIDADE, INDICANDO 
OS PROLES E OS CONTRAS 
DAS DISTINTAS OPCIÓNS, ASÍ 
COMO TOMAR PARTE ACTIVA 
EN CONVERSACIÓNS FORMAIS 
OU INFORMAIS DE CERTA 
LONXITUDE, 
DESENVOLVÉNDOSE CUN 
GRAO DE CORRECCIÓN E 
FLUIDEZ QUE PERMITA 
MANTER A COMUNICACIÓN.  
CE2.2. 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, 

EA2.1. FAI PRESENTACIÓNS 
DE CERTA DURACIÓN SOBRE 
TEMAS DO SEU INTERESE 
ACADÉMICO OU 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO DUN 
EXPERIMENTO CIENTÍFICO, 
OU UNHA ANÁLISE DE 
ASPECTOS HISTÓRICOS, 
SOCIAIS OU ECONÓMICOS), 
CUNHA ESTRUTURA CLARA 
QUE AXUDA AOS OÍNTES A 
FIXARSE NOS ASPECTOS 
MÁIS IMPORTANTES, E 
DEMOSTRANDO SEGURIDADE 
Á HORA DE CONTESTAR 
PREGUNTAS DO AUDITORIO 
FORMULADAS CON 
CLARIDADE E A VELOCIDADE 
NORMAL. 
 
EA2.2. DESENVÓLVESE CON 
SEGURIDADE EN 
TRANSACCIÓNS E XESTIÓNS 
COTIÁS E MENOS 
HABITUAIS, XA SEXA CARA A 
CARA, POR TELÉFONO OU 
OUTROS MEDIOS TÉCNICOS, 
SOLICITANDO 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
OFRECENDO EXPLICACIÓNS 
CLARAS E DETALLADAS E 
DESENVOLVENDO A SÚA 

IL2.1.1. FAI PRESENTACIÓNS 
SIMPLES RELACIONADAS CO 
TEMA DA UNIDADE SEGUINDO 
UN EXEMPLO. CCL, SIE 
IL2.1.3. FALA SOBRE TEMAS 
INTERCURRICULARES, 
MOSTRANDO OS SEUS 
COÑECEMENTOS SOBRE OS 
MESMOS. CCL, SIE, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.2.1. PRACTICA DIÁLOGOS 
SOBRE SITUACIÓNS COTIÁS 
SEGUINDO UN MODELO. CCL, 
SIE 
IL2.2.2. PRACTICA E 
REPRODUCE A PRONUNCIA 
CORRECTA EN SITUACIÓNS 
COTIÁS DE COMUNICACIÓN. 
CCL, SIE 
IL2.2.3. UTILIZA A LINGUAXE 
XESTUAL PARA FAVORECER A 
COMUNICACIÓN EN 
SITUACIÓNS COTIÁS. CCL, 
CAA 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

VALORAR AS DIFICULTADES 
E OS RECURSOS 
DISPOÑIBLES.  
 
 
- COMPENSAR AS 
CARENCIAS LINGÜÍSTICAS 
MEDIANTE PROCEDEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS, 
PARALINGÜÍSTICOS OU 
PARATEXTUAIS: 
 
LINGÜÍSTICOS 
 
- DEFINIR OU PARAFRASEAR 
UN TERMO OU EXPRESIÓN. 
 
PARALINGÜÍSTICOS E 
PARATEXTUAIS 
 
- SINALAR OBXECTOS, USAR 
DEÍCTICOS OU REALIZAR 
ACCIÓNS QUE ACLARAN O 
SIGNIFICADO. 
 
 
- USAR SONS 
EXTRALINGÜÍSTICOS E 
CALIDADES PROSÓDICAS 
CONVENCIONAIS. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 

PLANIFICANDO O DISCURSO 
SEGUNDO O PROPÓSITO, A 
SITUACIÓN, OS 
INTERLOCUTORES E A CANLE 
DE COMUNICACIÓN; 
RECORRENDO Á PARÁFRASES 
OU A CIRCUNLOQUIOS CANDO 
NON SE ATOPA A EXPRESIÓN 
PRECISA, E IDENTIFICANDO E 
CORRIXINDO OS ERROS QUE 
POIDAN PROVOCAR UNHA 
INTERRUPCIÓN DA 
COMUNICACIÓN. 
CE2.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
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 

ARGUMENTACIÓN DE 
MANEIRA SATISFACTORIA 
NA RESOLUCIÓN DOS 
PROBLEMAS QUE XURDAN. 
 
  
EA2.3. PARTICIPA CON 
SOLTURA EN 
CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS CARA A CARA OU 
POR TELÉFONO OU OUTROS 
MEDIOS TÉCNICOS, NAS QUE 
DESCRIBE CON DETALLE 
FEITOS, EXPERIENCIAS, 
SENTIMENTOS E REACCIÓNS, 
SOÑOS, ESPERANZAS E 
AMBICIÓNS, E RESPONDE 
ADECUADAMENTE AOS 
SENTIMENTOS QUE 
EXPRESAN OS SEUS 
INTERLOCUTORES; 
DESCRIBE CON DETALLE 
EXPERIENCIAS PERSOAIS E 
AS SÚAS REACCIÓNS ANTE 
AS MESMAS; EXPRESA CON 
CONVICCIÓN CRENZAS, 
ACORDOS E DESACORDOS, E 
EXPLICA E XUSTIFICA DE 
MANEIRA PERSUASIVA AS 
SÚAS OPINIÓNS E 
PROXECTOS. 
 
EA2.4. TOMA PARTE 
ADECUADAMENTE EN 
CONVERSACIÓNS FORMAIS, 

IL2.3.3. MOSTRA ACORDO OU 
DESACORDO RESPECTO DAS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS DE 
FORMA RESPECTUOSA. CCL, 
CSC; SIE 
IL2.3.4. É CAPAZ DE NARRAR 
HISTORIAS COMPLEXAS, 
DESCRIBINDO O ARGUMENTO 
E OS PUNTOS 
PRINCIPAIS.CCL, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.4.2. PRACTICA E 
REPRODUCE A PRONUNCIA 
CORRECTA EN 
CONVERSACIÓNS FORMAIS. 
CCL, SIE 
IL2.4.3. EXPRESA A SÚA 
OPINIÓN SOBRE CUESTIÓNS 
FORMAIS, RESPECTANDO AS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS. CCL, 
CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- SAÚDE E ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLES 
- AS ENFERMIDADES E O SEU 
TRATAMENTO E 
PREVENCIÓN 
- PROBLEMAS DE SAÚDE 
COMÚNS E O SEU 
TRATAMENTO 
- CONSELLOS DE PRIMEIROS 
AUXILIOS 
- O AUMENTO NO TURISMO 
DE SAÚDE 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DISCUTIR SI OS 
ESTUDANTES DEBEN 
ESTUDAR OS ESTILOS DE 
VIDA SAUDABLES NA 
ESCOLA 
- RECOMENDAR 
TRATAMENTOS PARA 
DOENZAS COMÚNS 
- PREGUNTAR E RESPONDER 
A PREGUNTAS SOBRE 
ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLES 
- FALAR ACERCA DE CANTO 
CONTACTO HUMANO TENSE 
NUN 
DÍA COMÚN 

EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
COMPORTAMENTO QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE2.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ORAL 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE2.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 

ENTREVISTAS, REUNIÓNS E 
DEBATES DE CARÁCTER 
ACADÉMICO 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. 
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INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- PREGUNTAR SI VIAXARÍAN 
A OUTRO PAÍS 
PARA RECIBIR TRATAMENTO 
MÉDICO 
- PRACTICAR ACORDO E 
DESACORDO COS DEMAIS, 
PEDINDO OPINIÓNS E 
PEDINDO EXEMPLOS OU 
ACLARACIÓNS 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 
ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 

MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE2.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ORAL COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO, 
POÉTICO OU ESTÉTICO 
SINXELO DO IDIOMA. 
CE2.7. REPRODUCIR, 
AXUSTÁNDOSE DEBIDAMENTE 
A ALGUNHA VARIEDADE 
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SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- FORMAS PASIVAS 
- TRANSFORMACIÓN DE 
FRASES: ACTIVO A PASIVO, 
OMISIÓN DO 
AXENTE CANDO SEXA 
POSIBLE 
- A PASIVA CON VERBOS 
CON DOUS OBXECTOS 
- A PASIVA CON VERBOS DE 
INFORMES: SUBJECT + 
PASSIVE 
REPORTING VERB + TO + 
INFINITIVE; AND IT + 
PASSIVE REPORTING VERB 
+ THAT REPORTING VERB + 
THAT 
- HAVE / GET SOMETHING 
DOE CANDO ALGUÉN MÁIS 
FAI UN TRABALLO PARA NÓS 
 
LÉXICO ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- COLOCACIÓNS DE ESTILO 
DE VIDA SAUDABLES: BE 
POSITIVE, ETC 
- ENFERMIDADES: CUT, 
DIARRHOEA, THE HICCUPS, 
THE MEASLES, ETC 
- TRATAMENTOS: ASK THE 
PHARMACIST FOR SOME 

ESTÁNDAR DA LINGUA, 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DAS PROPIAS 
INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS, INCLUÍNDO 
A EXPRESIÓN SINXELA DA 
IRONÍA E DO HUMOR. 
CE2.8. 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. 
CE2.9. 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 
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ADVICE, ETC 
- PHRASAL VERBS: COME 
ROUND, FIGHT OFF, GET 
OVER, ETC 
- SUFIXOS ADXECTIVO: -
ABLE, -FUL, -LESS 
- SUFIXOS SUSTANTIVO: -
ING, -MENT,-SIS, -TION, -E 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN. 
- VÍNCULOS: DRESS UP, 
FIGHT OFF, GET OVER, LOOK 
AFTER, ETC 
- GRUPOS DE CONSONANTES 
 
 

PERCIBINDO AS SÚAS 
REACCIÓNS, ASÍ COMO 
DEFENDERSE EN SITUACIÓNS 
MENOS RUTINEIRAS, E 
MESMO DIFÍCILES, P. E. 
CANDO O INTERLOCUTOR 
ACAPARA A QUENDA DE 
PALABRA, OU CANDO A SÚA 
CONTRIBUCIÓN É ESCASA E 
HAXA QUE ENCHER AS 
LAGOAS COMUNICATIVAS OU 
ANIMARLLE A PARTICIPAR. 

  

UNIDADE 3: HEALTH 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN: 
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
A SAÚDE.  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO 
MEDIANTE A LECTURA DUN 
TEXTO SOBRE COMO VENCER 
UNHA ENFERMIDADE.  
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS), AO LER  UN 
FOLLETO SANITARIO CON 
INFORMACIÓN SOBRE A 
MALARIA. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE LER 
UN TEXTO SOBRE A PRAGA 
BUBÓNICA NO SÉCULO XIV. 
 
- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 

CE3.1. 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 
SI SON DE CARÁCTER 
TÉCNICO CANDO ESTEAN 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE, NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE SE POIDAN 
RELER AS SECCIÓNS 
DIFÍCILES. 
CE3.2. 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 SI 
ESTÁN CLARAMENTE 

EA3.1. 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 (P. E. 
ACERCA DE INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN OU DE 
PROCEDEMENTOS 
CIENTÍFICOS). 
 
 
 
EA3.2. ENTENDE DETALLES 
RELEVANTES E 
IMPLICACIÓNS DE 
ANUNCIOS E MATERIAL DE 
CARÁCTER PUBLICITARIO 
SOBRE ASUNTOS DO SEU 
INTERESE PERSOAL (P. E. 
POSTERS, FLYERS, 
PANCARTAS, GRAFITTI), 
ACADÉMICO (P. E. PÓSTERES 
CIENTÍFICOS) OU 
PROFESIONAL (P. E. 
BOLETÍNS INFORMATIVOS, 
DOCUMENTOS OFICIAIS). 
 
EA3.4. COMPRENDE OS 
DETALLES RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS DE 

IL3.1.1. LE INSTRUCIÓNS, 
INDICACIÓNS, CARTEIS, 
FICHAS INFORMATIVAS, ETC, 
E COMPRENDE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CCEC 
IL3.1.2. LE E IDENTIFICA 
INFORMACIÓN BÁSICA E 
INSTRUCIÓNS NOS 
ENUNCIADOS DOS 
EXERCICIOS. CCL 
IL3.1.3. LE E PON EN 
PRÁCTICA INSTRUCIÓNS E 
CONSELLOS PARA MELLORAR 
AS SÚAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAXE. CCL, CAA 
 
IL3.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.4.1. LE CARTAS, E-MAILS, 
FAXES, ETC, DE CARÁCTER 
FORMAL E EXTRAE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CEEC 
IL3.4.2. UTILIZA OS 
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DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE A PELÍCULA 
CONTAXIO. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS AO LER UN 
DIÁLOGO SOBRE SI OS 
PRIMEIROS AUXILIOS 
DEBEN ENSINARSE NAS 
ESCOLAS. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- SAÚDE E ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLES 
- AS ENFERMIDADES E O SEU 
TRATAMENTO E 
PREVENCIÓN 
- PROBLEMAS DE SAÚDE 
COMÚNS E O SEU 
TRATAMENTO 

SINALIZADAS; E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O HUMOR, 
OU O USO POÉTICO OU 
ESTÉTICO DA LINGUA, 
FORMULADOS DE MANEIRA 
CLARA. 
CE3.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE3.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 

CORRESPONDENCIA FORMAL 
DE INSTITUCIÓNS PÚBLICAS 
OU ENTIDADES PRIVADAS 
COMO UNIVERSIDADES, 
EMPRESAS OU COMPAÑÍAS 
DE SERVIZOS, SOBRE TEMAS 
CONCRETOS E ABSTRACTOS 
DE CARÁCTER PERSOAL E 
ACADÉMICO DENTRO DA SÚA 
ÁREA DE INTERESE OU A SÚA 
ESPECIALIDADE. 
 
EA3.5. COMPRENDE A 
INFORMACIÓN, E IDEAS E 
OPINIÓNS IMPLÍCITAS, EN 
NOTICIAS E ARTIGOS 
XORNALÍSTICOS E DE 
OPINIÓN BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE QUE TRATAN 
DUNHA VARIEDADE DE 
TEMAS DE ACTUALIDADE OU 
MÁIS ESPECIALIZADOS, 
TANTO CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, DENTRO DA 
SÚA ÁREA DE INTERESE, E 
LOCALIZA CON FACILIDADE 
DETALLES RELEVANTES 
NESES TEXTOS. 
 
EA3.6. ENTENDE, EN TEXTOS 
DE REFERENCIA E 
CONSULTA, TANTO EN 
SOPORTE PAPEL COMO 
DIXITAL, INFORMACIÓN 

RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
IL3.5.3. LE TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS E EXTRAE 
AS CONCLUSIÓNS 
PERTINENTES. CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.6.2. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE 
TEMAS SOCIO-CULTURAIS E 
EXTRAE A INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. CCL, CSC 
CCEC 
IL3.6.3. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE 
TEMAS INTERCURRICULARES 
E ANALÍZAOS. CCL, CMST, 
CCEC 



 
1107 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- CONSELLOS DE PRIMEIROS 
AUXILIOS 
- O AUMENTO NO TURISMO 
DE SAÚDE 
 
 FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS: 
- LER UN TEXTO SOBRE 
COMO VENCER Á 
ENFERMIDADE 
- LER UN FOLLETO 
SANITARIO SOBRE A 
MALARIA 
- LER UN ENSAIO A FAVOR E 
EN CONTRA SOBRE SI OS 
PRIMEIROS AUXILIOS DEBE 
ENSINARSE NAS ESCOLAS 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 

SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN E AS IDEAS (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS, 
CONTRASTE, DIGRESIÓN OU 
RECAPITULACIÓN). 
CE3.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ESCRITO OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE3.6. RECOÑECER LÉXICO 
ESCRITO COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 

DETALLADA SOBRE TEMAS 
DA SÚA ESPECIALIDADE NOS 
ÁMBITOS ACADÉMICO OU 
OCUPACIONAL, ASÍ COMO 
INFORMACIÓN CONCRETA 
RELACIONADA CON 
CUESTIÓNS PRÁCTICAS EN 
TEXTOS INFORMATIVOS 
OFICIAIS, INSTITUCIONAIS, 
OU CORPORATIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL3.6.4. LE UNHA RESEÑA, 
UNHA BIOGRAFÍA, UN 
INFORME, UN RESUMO, ETC, E 
EXTRAE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CEEC 
IL3.6.5. LE E COMPRENDE AS 
EXPLICACIÓNS GRAMATICAIS 
E DE VOCABULARIO DA 
UNIDADE. CCL, CAA 
IL3.6.7. LE E EXTRAE 
INFORMACIÓN DE 
ENCICLOPEDIAS, 
DICIONARIOS  E OUTROS 
MATERIAIS DE REFERENCIA. 
CCL, CAA 
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INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- FORMAS PASIVAS 
- TRANSFORMACIÓN DE 
FRASES: ACTIVO A PASIVO, 
OMISIÓN DO 
AXENTE CANDO SEXA 
POSIBLE 
- A PASIVA CON VERBOS 
CON DOUS OBXECTOS 
- A PASIVA CON VERBOS DE 
INFORMES: SUBJECT + 
PASSIVE 
REPORTING VERB + TO + 
INFINITIVE; AND IT + 
PASSIVE REPORTING VERB 
+ THAT REPORTING VERB + 
THAT 
- HAVE / GET SOMETHING 
DOE CANDO ALGUÉN MÁIS 
FAI UN TRABALLO PARA NÓS 
 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
MÁIS ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 

NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO, POÉTICO OU 
ESTÉTICO DO IDIOMA CANDO 
O CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE3.7. RECOÑECER OS 
VALORES ASOCIADOS A 
CONVENCIÓNS DE FORMATO, 
TIPOGRÁFICAS, 
ORTOGRÁFICAS E DE 
PUNTUACIÓN COMÚNS E 
MENOS HABITUAIS, ASÍ COMO 
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 
DE USO COMÚN E MÁIS 
ESPECÍFICO (P. E. §, ≤). 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- COLOCACIÓNS DE ESTILO 
DE VIDA SAUDABLES: BE 
POSITIVE, ETC 
- ENFERMIDADES: CUT, 
DIARRHOEA, THE HICCUPS, 
THE MEASLES, ETC 
- TRATAMENTOS: ASK THE 
PHARMACIST FOR SOME 
ADVICE, ETC 
- PHRASAL VERBS: COME 
ROUND, FIGHT OFF, GET 
OVER, ETC 
- SUFIXOS ADXECTIVO: -
ABLE, -FUL, -LESS 
- SUFIXOS SUSTANTIVO: -
ING, -MENT,-SIS, -TION, -E 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
LECTURA, A ORTOGRAFÍA DE 
PALABRAS RELACIONADAS 
COA SAÚDE. 
 
 
  

UNIDADE 3: HEALTH 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS 
ESCRITOS RELACIONADOS 
CON SI OS MOZOS DEBEN 
APRENDER PRIMEIROS 
AUXILIOS NA ESCOLA. 
 
PLANIFICACIÓN 
- LOCALIZAR E USAR 
ADECUADAMENTE RECURSOS 
LINGÜÍSTICOS OU 
TEMÁTICOS (USO DUN 
DICIONARIO OU 
GRAMÁTICA, OBTENCIÓN DE 
AXUDA, ETC,). 
 
EXECUCIÓN 
 
- REAXUSTAR A TAREFA 
(EMPRENDER UNHA 
VERSIÓN MÁIS MODESTA DA 
TAREFA) OU A MENSAXE 
(FACER CONCESIÓNS NO 
QUE REALMENTE LLE 
GUSTARÍA EXPRESAR), TRAS 
VALORAR AS DIFICULTADES 
E OS RECURSOS 
DISPOÑIBLES.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 

CE4.1. ESCRIBIR, EN 
CALQUERA SOPORTE, TEXTOS 
BEN ESTRUTURADOS SOBRE 
UNHA AMPLA SERIE DE TEMAS 
RELACIONADOS COS PROPIOS 
INTERESES OU 
ESPECIALIDADE, FACENDO 
DESCRICIÓNS CLARAS E 
DETALLADAS; SINTETIZANDO 
INFORMACIÓN E 
ARGUMENTOS 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 DISTINTAS 
OPCIÓNS, UTILIZANDO PARA 
ISO OS ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS ADECUADOS 
PARA DOTAR AO TEXTO DE 
COHESIÓN E COHERENCIA E 
MANEXANDO UN LÉXICO 
ADAPTADO AO CONTEXTO E 
AO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO QUE SE 
PERSEGUE. 
CE4.2. COÑECER, 
SELECCIONAR E APLICAR AS 
ESTRATEXIAS MÁIS 
ADECUADAS PARA ELABORAR 
TEXTOS ESCRITOS BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 

EA4.1. COMPLETA UN 
CUESTIONARIO DETALLADO 
CON INFORMACIÓN 
PERSOAL, ACADÉMICA OU 
LABORAL (P. E. PARA 
MATRICULARSE NUNHA 
UNIVERSIDADE, SOLICITAR 
UN TRABALLO, ABRIR UNHA 
CONTA BANCARIA, OU 
TRAMITAR UN VISADO). 
 
 
EA4.2. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE OU 
FORMATO, UN CURRICULUM 
VITAE DETALLADO, XUNTO 
CUNHA CARTA DE 
MOTIVACIÓN (P. E. PARA 
INGRESAR NUNHA 
UNIVERSIDADE 
ESTRANXEIRA, OU 
PRESENTARSE COMO 
CANDIDATO A UN POSTO DE 
TRABALLO).  
 
EA4.3. TOMA NOTAS, CO 
SUFICIENTE DETALLE, 
DURANTE UNHA 
CONFERENCIA, CHARLA OU 
SEMINARIO, E ELABORA UN 
RESUMO CON INFORMACIÓN 
RELEVANTE E AS 
CONCLUSIÓNS ADECUADAS, 
SEMPRE QUE O TEMA ESTEA 
RELACIONADO COA SÚA 

IL4.1.1. ESCRIBE 
FORMULARIOS, 
CUESTIONARIOS, FICHAS, 
ETC, CON INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CSC, SIE 
IL4.1.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES DE REPASO E  
AUTO-AVALIACIÓN CON 
INFORMACIÓN RELATIVA AOS 
SEUS INTERESES. CCL, CAA 
 
IL4.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
IL4.3.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
IL4.3.2. COMPLETA 
ACTIVIDADES REFERIDAS A 
SITUACIÓNS DA VIDA COTIÁ 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS. CCL, 
CSC, SIE 
IL4.3.3. É CAPAZ DE FACER 
LISTAXES E RESUMOS SOBRE 
TEMAS MÁIS OU MENOS 
COMPLEXOS. CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- SAÚDE E ESTILOS DE VIDA 
SAUDABLES 
- AS ENFERMIDADES E O SEU 
TRATAMENTO E 
PREVENCIÓN 
- PROBLEMAS DE SAÚDE 
COMÚNS E O SEU 
TRATAMENTO 
- CONSELLOS DE PRIMEIROS 
AUXILIOS 
- O AUMENTO NO TURISMO 
DE SAÚDE 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- ESTUDAR EXPRESIÓNS 
PARA ESTRUTURAR UN 
ENSAIO A FAVOR E EN 
CONTRA  
- APRENDER A UTILIZAR 
CONECTORES DE ADICIÓN E 
CONTRASTE 
- ESCRIBIR UN ENSAIO A 
FAVOR E EN CONTRA  
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 

LONXITUDE, P. E. 
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 CONTEXTO 
ESPECÍFICOS. 
CE4.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS 
BEN AXUSTADOS AO 
CONTEXTO ESPECÍFICO, OS 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS MÁIS 
RELEVANTES DA LINGUA E 
CULTURAS META RELATIVOS A 
COSTUMES, USOS, 
ACTITUDES, VALORES E 
CRENZAS, E SUPERAR AS 
DIFERENZAS CON RESPECTO 
ÁS LINGUAS E CULTURAS 
PROPIAS E OS 
ESTEREOTIPOS, 
DEMOSTRANDO CONFIANZA 
NO USO DE DIFERENTES 
REXISTROS OU OUTROS 
MECANISMOS DE 
ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 

ESPECIALIDADE E O 
DISCURSO ESTEA BEN 
ESTRUTURADO. 
 
 
 
EA4.4. ESCRIBE NOTAS, 
ANUNCIOS, MENSAXES E 
COMENTARIOS, EN 
CALQUERA SOPORTE, NOS 
QUE TRANSMITE E SOLICITA 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
EXPLICACIÓNS, REACCIÓNS 
E OPINIÓNS SOBRE TEMAS 
PERSOAIS, ACADÉMICOS OU 
OCUPACIONAIS, 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS E NORMAS DE 
CORTESÍA E DA ETIQUETA. 
 
EA4.5. ESCRIBE INFORMES 
EN FORMATO 
CONVENCIONAL E DE 
ESTRUTURA CLARA 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO E 
CONCLUSIÓNS DUN 
EXPERIMENTO, SOBRE UN 
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO, 
UNHAS PRÁCTICAS OU UN 
TRABALLO DE 
INVESTIGACIÓN), OU MENOS 
HABITUAIS (P. E. UN 
PROBLEMA XURDIDO 

 
IL4.4.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
IL4.4.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES REFERIDAS A 
SITUACIÓNS DA VIDA COTIÁ 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
IL4.5.4. ESCRIBE HISTORIAS 
DE FICCIÓN, EXTRACTOS DE 
NOVELAS, ENSAIOS, 
NARRACIÓNS INCLUÍNDO 
INFORMACIÓN DETALLADA. 
CCL, CEEC, SIE 
IL4.5.5. ANALIZA E DESCRIBE 
AS VANTAXES E OS 
INCONVENIENTES DUNHA 
CIRCUNSTANCIA 
DETERMINADA. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.6.4. UTILIZA OS 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 
ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- FORMAS PASIVAS 
- TRANSFORMACIÓN DE 
FRASES: ACTIVO A PASIVO, 
OMISIÓN DO 
AXENTE CANDO SEXA 
POSIBLE 
- A PASIVA CON VERBOS 
CON DOUS OBXECTOS 
- A PASIVA CON VERBOS DE 
INFORMES: SUBJECT + 
PASSIVE 
REPORTING VERB + TO + 
INFINITIVE; AND IT + 

EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
PRESENTACIÓN TEXTUAL QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
MALENTENDIDOS OU 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE4.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ESCRITO 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE4.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 

DURANTE UNHA ESTANCIA 
NO ESTRANXEIRO), 
DESENVOLVENDO UN 
ARGUMENTO; RAZOANDO A 
FAVOR OU EN CONTRA DUN 
PUNTO DE VISTA CONCRETO; 
EXPLICANDO AS VANTAXES E 
DESVANTAXES DE VARIAS 
OPCIÓNS, E ACHEGANDO 
CONCLUSIÓNS 
XUSTIFICADAS. 
 
EA4.6. 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.  
 
EA4.7. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE, 
CARTAS FORMAIS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO OU 
PROFESIONAL, DIRIXIDAS A 
INSTITUCIÓNS PÚBLICAS OU 
PRIVADAS E A EMPRESAS, 
NAS QUE DÁ E SOLICITA 

RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PASSIVE REPORTING VERB 
+ THAT REPORTING VERB + 
THAT 
- HAVE / GET SOMETHING 
DOE CANDO ALGUÉN MÁIS 
FAI UN TRABALLO PARA NÓS 
 
LÉXICO ESCRITO DE COMÚN 
E MÁIS ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- COLOCACIÓNS DE ESTILO 
DE VIDA SAUDABLES: BE 
POSITIVE, ETC 
- ENFERMIDADES: CUT, 
DIARRHOEA, THE HICCUPS, 
THE MEASLES, ETC 
- TRATAMENTOS: ASK THE 
PHARMACIST FOR SOME 
ADVICE, ETC 
- PHRASAL VERBS: COME 
ROUND, FIGHT OFF, GET 
OVER, ETC 
- SUFIXOS ADXECTIVO: -
ABLE, -FUL, -LESS 
- SUFIXOS SUSTANTIVO: -
ING, -MENT,-SIS, -TION, -E 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
ESCRITURA, A ORTOGRAFÍA 
DE PALABRAS 
RELACIONADAS COA SAÚDE. 

ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE4.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO E 
ESTÉTICO SINXELO DO 
IDIOMA. 
CE4.7. AXUSTARSE CON 
CONSISTENCIA AOS PATRÓNS 

INFORMACIÓN; DESCRIBE A 
SÚA TRAXECTORIA 
ACADÉMICA OU 
PROFESIONAL E AS SÚAS 
COMPETENCIAS; E EXPLICA E 
XUSTIFICA CO SUFICIENTE 
DETALLE OS MOTIVOS DAS 
SÚAS ACCIÓNS E PLANS (P. 
E. 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. 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

 ORTOGRÁFICOS, DE 
PUNTUACIÓN E DE FORMATO 
DE USO COMÚN, E ALGÚNS DE 
CARÁCTER MÁIS ESPECÍFICO 
(P. E. ABREVIATURAS OU 
ASTERISCOS); SABER 
MANEXAR PROCESADORES DE 
TEXTOS PARA RESOLVER, P. 
E., DÚBIDAS SOBRE 
VARIANTES ORTOGRÁFICAS 
EN DIVERSOS ESTÁNDARES 
DA LINGUA, E UTILIZAR CON 
SOLTURA AS CONVENCIÓNS 
ESCRITAS QUE REXEN NA 
COMUNICACIÓN POR 
INTERNET. 

  

UNIDADE 3: HEALTH 
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CONTIDOS INTERCURRICULARES 
 
A TRAVÉS DA APRENDIZAXE DESTES CONTIDOS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT):   
 

 BIOLOXÍA: A SAÚDE E AS ENFERMIDADES O SEU TRATAMENTO E PREVENCIÓN 
 

 
 

VALORES E ACTITUDES (CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL) 
 
A TRAVÉS DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DESTES VALORES DESENVÓLVENSE AS COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC): 
 
VALORES: 
 

 EDUCACIÓN PARA A SAÚDE: A IMPORTANCIA DE PREVIR ENFERMIDADES PARA GOZAR 
DUNHA VIDA SAUDABLE. 

 EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA: VALORAR A IMPORTANCIA DE APRENDER PRIMEIROS 
AUXILIOS PARA AXUDAR AOS DEMAIS. 

 
ACTITUDES: 
 

 EDUCACIÓN E RESPECTO NA LINGUA ESTRANXEIRA.  
 ESFORZO CO VOCABULARIO E ESTRUTURAS NOVOS. 
 INTERESE E RESPECTO CARA ÁS OPINIÓNS DOS COMPAÑEIROS, A SÚA LINGUA MATERNA, 

ACENTO, ORIXE, ETC.  
 SUPERAR O BLOQUEO MENTAL CANDO SE COÑECE A NOVOS FALANTES DA LINGUA 

ESTRANXEIRA 
 ESCOITA ATENTA E MOSTRANDO SEGURIDADE 
 USO DA LINGUA ESTRANXEIRA NA CLASE 

 

UNIDADE 3: HEALTH 
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 
  
A TRAVÉS DO USO DESTAS FERRAMENTAS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA DIXITAL (CD): 
 
MATERIAL DIXITAL 
 

 INITIATIVE 2 DIGITAL COURSE 
 STUDENT’S WEBSITE 
 SOUNDS APP 
 ORAL EXAMS DVD 

 
ACTIVIDADES 
 

 UTILIZAR PARA O AUTOAPRENDIZAXE A PÁXINA WEB DO ESTUDANTE  
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO 
 
A TRAVÉS DAS SEGUINTES ACTIVIDADES DESENVÓLVESE O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 INICIATIVA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE GRUPO  
- REALIZAR O SAY IT ALOUD 
- FALAR SOBRE O TEMA INTERCURRICULAR E FACER A ACTIVIDADE CLIL 
- SPEAK ABOUT IT PARA DESENVOLVER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
- INTERPRETAR DIÁLOGOS 
- FACER A SECCIÓN THINK & DISCUSS 

 
 EMPRENDIMENTO PARA FACER AS TAREFAS INDIVIDUAIS POR SI MESMOS: 

- COMPLETAR A SECCIÓN VOCABULARY IN ACTION 
- PRACTICAR A SECCIÓN PRONUNCIATION 
- COMPLETAR A SECCIÓN UNIVERSITY SKILLS 
- LER OS TEXTOS CULTURAIS PROPOSTOS NA UNIDADE 
- FACER UNHA ACTIVIDADE DE ESCRITURA 
- REVISAR E AUTOAVALIAR OS CONTIDOS APRESOS 

  

UNIDADE 3: HEALTH 
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVES 
 
 
 
 
AO FINALIZAR A UNIDADE, O ALUMNADO SERÁ CAPAZ DE:  
 

 ENTENDER, MEMORIZAR E USAR CORRECTAMENTE O VOCABULARIO RELATIVO ÁS COMPRAS, PHRASAL VERBS E SUFIXOS 
SUSTANTIVOS CCL, CMCT, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA DUN TEXTO SOBRE MERCADOTECNIA E TÉCNICAS DE VENDAS CCL, CMCT, CSC, CAA 
 COMPRENDER E UTILIZAR CORRECTAMENTE FIRST, SECOND E THIRD CONDITIONALS, AS LONG AS, PROVIDING / PROVIDED 

THAT, UNLESS E EVEN IF COMO ALTERNATIVAS A IF  , E I WISH E IF ONLY PARA DESEXOS SOBRE O PRESENTE, 
LAMENTACIÓNS SOBRE O PASADO E QUEIXAS CCL, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA ÁS TENDENCIAS DA MODA A TRAVÉS DUNHA ACTIVIDADE DE ESCOITA 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA 

 EXPLICAR E PERSUADIR CCL, CAA, SIE 
 ESCRIBIR UN SUMARIO CCL, CAA, SIE 

 
 
  

UNIDADE 4: SHOPPING 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN:  
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE TIPO DE TAREFA E 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
IR DE COMPRAS.  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO, 
MEDIANTE ESCÓITAA DUN 
TEXTO SOBRE AS COMPRAS. 
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS) AO 
ESCOITAR UNHA 
INFORMACIÓN SOBRE 
COMPRAS DE SEGUNDA MAN.  
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE 
ESCOITAR UN 
CUESTIONARIO SOBRE 
DIFERENTES ASUNTOS 
RELACIONADOS COAS 
COMPRAS. 
 
- INFERENCIA E 

CE1.1. IDENTIFICAR AS IDEAS 
PRINCIPAIS, INFORMACIÓN 
DETALLADA E IMPLICACIÓNS 
XERAIS DE TEXTOS DE CERTA 
LONXITUDE, BEN 
ORGANIZADOS E 
LINGÜISTICAMENTE 
COMPLEXOS, NUNHA 
VARIEDADE DE LINGUA 
ESTÁNDAR E ARTICULADOS A 
VELOCIDADE NORMAL, QUE 
TRATEN DE TEMAS TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, MESMO SI SON 
DE CARÁCTER TÉCNICO 
CANDO ESTEAN DENTRO DO 
PROPIO CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE AS CONDICIÓNS 
ACÚSTICAS SEXAN BOAS E 
PÓIDANSE CONFIRMAR 
CERTOS DETALLES.  
CE1.2. 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 

EA1.1. 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 (P. E. 
DECLARACIÓNS OU 
MENSAXES 
INSTITUCIONAIS).  
 
EA1.2. 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 (P. 
E. 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. 
 

IL1.1.1. ESCOITA 
INDICACIÓNS, INSTRUCIÓNS, 
ANUNCIOS, E CAPTA A 
INFORMACIÓN ESENCIAL. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.2. ESCOITA E ENTENDE 
AS PREGUNTAS DO PROFESOR 
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.3.1. PRESENZA 
CONVERSACIÓNS SOBRE O 
TEMA DA UNIDADE E EXTRAE 
A INFORMACIÓN ESENCIAL. 
CCL 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE COMO 
AFORRAR PARA FACER 
ALGUNHA COMPRA 
ESPECIAL. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS, AO ESCOITAR 
UN DIÁLOGO SOBRE UN 
PROGRAMA DE RADIO ONDE 
FALAN DE TENDENCIAS Á 
HORA DE COMPRAR.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A IMPORTANCIA DAS 
TÉCNICAS DE 
MERCADOTECNIA E VENDAS 

IMPLÍCITAS COMO 
EXPLÍCITAS DO TEXTO, 
FORMULADAS DE MANEIRA 
CLARA; E MATICES COMO A 
IRONÍA OU O HUMOR, OU O 
USO POÉTICO OU ESTÉTICO 
DA LINGUA CANDO A IMAXE 
FACILITA A COMPRENSIÓN. 
CE1.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE1.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 

EA1.3. IDENTIFICA AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS DE 
CONVERSACIÓNS E DEBATES 
RELATIVAMENTE EXTENSOS 
E ANIMADOS ENTRE VARIOS 
INTERLOCUTORES 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. 
 
EA1.4. COMPRENDE, EN 
DEBATES E CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS SOBRE TEMAS 
HABITUAIS OU DO SEU 
INTERESE, A POSTURA OU 
PUNTO DE VISTA DOS SEUS 
INTERLOCUTORES, ASÍ 
COMO ALGÚNS SENTIDOS 
IMPLÍCITOS E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O 
HUMOR. 
 
EA1.6. COMPRENDE A LIÑA 
ARGUMENTAL, AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS EN 
PRESENTACIÓNS, 

 
 
 
 
 
 
 
IL1.4.3. COMPRENDE 
DEBATES OU DISCUSIÓNS 
SOBRE TEMAS DO SEU 
INTERESE E PARTICIPA 
RESPECTANDO AS NORMAS. 
CCL, CMCT, CCEC 
 
 
 
 
IL1.6.1. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE O TEMA 
DA UNIDADE  E INTERPRETA 
A INFORMACIÓN. CCL, CMCT 
IL1.6.2. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE TEMAS 
SOCIOCULTURAIS E ANALIZA 
AS DIFERENZAS RESPECTO DA 
PROPIA CULTURA. CCL, CCEC, 
CSC 
IL1.6.4. ESCOITA CHARLAS 
OU CONFERENCIAS SOBRES 
TEMAS DE INTERESE E CAPTA 
A INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. CCL, CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

NAS EMPRESAS DE ÉXITO 
- O GRUPO SOCIAL E 
AMBIENTAL THE COMPACT 
- MERCADO DE BRICK LANE 
EN LONDRES 
- THUMB-SHOPPING (É 
DICIR, A COMPRA DE 
PRODUTOS A TRAVÉS DO 
SMARTPHONE OU TABLETA) 
- O COMERCIANTE POLO 
MIÚDO XAPONÉS MUJI 
- O COMERCIANTE POLO 
MIÚDO DE INTERNET 
AMAZON  
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
 
- ESCOITAR CATRO 
MONÓLOGOS SOBRE OS 
HÁBITOS DE COMPRA 
- ESCOITAR UN PROGRAMA 
DE RADIO SOBRE AS 
TENDENCIAS DE COMPRA 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
PROFESIONAL.  
- NARRACIÓN DE 
ACONTECEMENTOS PASADOS 

COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN (ENTRE 
OUTROS, TOPICALIZACIÓN (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS), 
CONTRASTE, DIGRESIÓN, OU 
RECAPITULACIÓN).  
CE1.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ORAL OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE1.6. RECOÑECER LÉXICO 
ORAL COMÚN E MÁIS 

CONFERENCIAS OU 
SEMINARIOS DE CERTA 
EXTENSIÓN E 
COMPLEXIDADE SOBRE 
TEMAS ACADÉMICOS OU 
PROFESIONAIS DA SÚA ÁREA 
DE INTERESE, TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, SEMPRE QUE 
HAXA MARCADORES QUE 
ESTRUTUREN O DISCURSO E 
GUÍEN A COMPRENSIÓN. 
 
EA1.7. 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. 
 

IL1.7.1. ESCOITA EXTRACTOS 
DE PROGRAMAS DE RADIO OU 
DE TELEVISIÓN E EXTRAE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PUNTUAIS E HABITUAIS, 
DESCRICIÓN DE ESTADOS E 
SITUACIÓNS PRESENTES, E 
EXPRESIÓN DE PREDICIÓNS 
E DE SUCESOS FUTUROS A 
CURTO, MEDIO E LONGO 
PRAZO. 
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  
- EXPRESIÓN DO INTERESE, 
A APROBACIÓN, O APRECIO, 
O ELOXIO, A ADMIRACIÓN, A 
SATISFACCIÓN, A 
ESPERANZA, A CONFIANZA, 
A SORPRESA, E OS SEUS 
CONTRARIOS.  
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 
DISCURSO. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PRIMEIRO CONDICIONAL 
PARA POSIBLES 
SITUACIÓNS NO FUTURO, 
SEGUNDO CONDICIONAL 
PARA SITUACIÓNS 
IMPROBABLES NO PRESENTE 
OU NO FUTURO, TERCEIRO 

ESPECIALIZADO, 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO OU POÉTICO 
DO IDIOMA CANDO O 
CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE1.7. DISCRIMINAR 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, E 
RECOÑECER OS SEUS 
SIGNIFICADOS E INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS EXPRESAS, 
ASÍ COMO ALGUNHAS DE 
CARÁCTER IMPLÍCITO 
(INCLUÍNDO A IRONÍA E O 
HUMOR) CANDO A 
ARTICULACIÓN É CLARA. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

CONDICIONAL POR 
HIPOTÉTICAS SITUACIÓNS 
NO PASADO 
- AS LONG AS / PROVIDED 
THAT, UNLESS E EVEN IF 
COMO ALTERNATIVA A IF.  
- I WISH / IF ONLY + PAST 
FOR REGRETS ABOUT THE 
PRESENT, 
I WISH / IF ONLY + PAST 
PERFECT FOR REGRETS 
ABOUT THE PAST, 
I WISH / IF ONLY + PERSON 
+ WOULD FOR COMPLAINTS 
 
LÉXICO ORAL DE USO 
COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- EXPRESIÓNS PARA OS 
COMPRADORES E PERSOAS 
QUE TRABALLAN EN 
TENDAS: BARGAIN HUNTER, 
CASHIER, SHOPAHOLIC, ETC 
- VOCABULARIO DE 
COMPRAS: BRAND NEW, 
CARRIER BAGS, 
DEPARTMENT STORE, 
EXCHANGE, GUARANTEE, 
SPEND, ETC 
- PHRASAL VERBS: CLEAR 
OUT, GIVE AWAY, RIP OFF, 
SIGN UP, TAKE 
BACK, USE UP 
- SUFIXOS SUSTANTIVO: -
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ION, -ANCE / -ENCE, ISMO, -
ITY, -URE 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN: 
- /S/ E /Ʃ/ 
- ENTOACIÓN 
 
  



 
1124 

 
BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
RELACIONADOS CON A S 
COMPRAS, SI PREFÍRENSE 
FACER DA MANEIRA 
TRADICIONAL OU SI 
PREFÍRENSE AS COMPRAS 
EN LIÑA, DO CAMBIO DE 
TENDENCIA A TRAVÉS DAS 
COMPRAS A TRAVÉS DO  
SMARTPHONES E TABLETS, 
SOBRE VOS HÁBITOS DE 
COMPRA DA XENTE, E SOBRE 
AS GANGAS E AS OFERTAS, 
PRACTICANDO CON TODO 
ISO AS SEGUINTES 
ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN ORAL: 
 
PLANIFICACIÓN 
- ADECUAR O TEXTO AO 
DESTINATARIO, CONTEXTO 
E CANLE, APLICANDO O 
REXISTRO E A ESTRUTURA 
DE DISCURSO ADECUADOS A 
CADA CASO. 
 
EXECUCIÓN 
- REAXUSTAR A TAREFA 
(EMPRENDER UNHA 
VERSIÓN MÁIS MODESTA DA 
TAREFA) OU A MENSAXE 
(FACER CONCESIÓNS NO 

CE2.1. CONSTRUÍR TEXTOS 
CLAROS E CO DETALLE 
SUFICIENTE, BEN 
ORGANIZADOS E ADECUADOS 
AO INTERLOCUTOR E 
PROPÓSITO COMUNICATIVO, 
SOBRE TEMAS DIVERSOS, 
XERAIS E MÁIS ESPECÍFICOS 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIDADE OU DE 
INTERESE, E DEFENDER UN 
PUNTO DE VISTA SOBRE 
TEMAS XERAIS OU 
RELACIONADOS COA PROPIA 
ESPECIALIDADE, INDICANDO 
OS PROLES E OS CONTRAS 
DAS DISTINTAS OPCIÓNS, ASÍ 
COMO TOMAR PARTE ACTIVA 
EN CONVERSACIÓNS FORMAIS 
OU INFORMAIS DE CERTA 
LONXITUDE, 
DESENVOLVÉNDOSE CUN 
GRAO DE CORRECCIÓN E 
FLUIDEZ QUE PERMITA 
MANTER A COMUNICACIÓN.  
CE2.2. 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, 

EA2.1. FAI PRESENTACIÓNS 
DE CERTA DURACIÓN SOBRE 
TEMAS DO SEU INTERESE 
ACADÉMICO OU 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO DUN 
EXPERIMENTO CIENTÍFICO, 
OU UNHA ANÁLISE DE 
ASPECTOS HISTÓRICOS, 
SOCIAIS OU ECONÓMICOS), 
CUNHA ESTRUTURA CLARA 
QUE AXUDA AOS OÍNTES A 
FIXARSE NOS ASPECTOS 
MÁIS IMPORTANTES, E 
DEMOSTRANDO SEGURIDADE 
Á HORA DE CONTESTAR 
PREGUNTAS DO AUDITORIO 
FORMULADAS CON 
CLARIDADE E A VELOCIDADE 
NORMAL. 
 
EA2.2. DESENVÓLVESE CON 
SEGURIDADE EN 
TRANSACCIÓNS E XESTIÓNS 
COTIÁS E MENOS 
HABITUAIS, XA SEXA CARA A 
CARA, POR TELÉFONO OU 
OUTROS MEDIOS TÉCNICOS, 
SOLICITANDO 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
OFRECENDO EXPLICACIÓNS 
CLARAS E DETALLADAS E 
DESENVOLVENDO A SÚA 

IL2.1.1. FAI PRESENTACIÓNS 
SIMPLES RELACIONADAS CO 
TEMA DA UNIDADE SEGUINDO 
UN EXEMPLO. CCL, SIE 
IL2.1.3. FALA SOBRE TEMAS 
INTERCURRICULARES, 
MOSTRANDO OS SEUS 
COÑECEMENTOS SOBRE OS 
MESMOS. CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.5. PARTICIPA EN 
TRABALLOS COOPERATIVOS 
(PROXECTOS, 
PRESENTACIÓNS, ETC) E 
EXPONOS ANTE A CLASE. CCL, 
SIE, CCEC 
 
 
 
 
IL2.2.1. PRACTICA DIÁLOGOS 
SOBRE SITUACIÓNS COTIÁS 
SEGUINDO UN MODELO. CCL, 
SIE 
IL2.2.2. PRACTICA E 
REPRODUCE A PRONUNCIA 
CORRECTA EN SITUACIÓNS 
COTIÁS DE COMUNICACIÓN. 
CCL, SIE 
IL2.2.4. PRACTICA COMO 
PEDIR INFORMACIÓN, 
SOLICITAR AXUDA, DAR 
CONSELLOS DE FORMA 
EDUCADA, ETC. CCL, CSC; SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

QUE REALMENTE LLE 
GUSTARÍA EXPRESAR), TRAS 
VALORAR AS DIFICULTADES 
E OS RECURSOS 
DISPOÑIBLES.  
 
- COMPENSAR AS 
CARENCIAS LINGÜÍSTICAS 
MEDIANTE PROCEDEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS, 
PARALINGÜÍSTICOS OU 
PARATEXTUAIS: 
 
LINGÜÍSTICOS 
- MODIFICAR PALABRAS DE 
SIGNIFICADO PARECIDO. 
 
PARALINGÜÍSTICOS E 
PARATEXTUAIS 
- PEDIR AXUDA.  
 
- USAR LINGUAXE 
CORPORAL CULTURALMENTE 
PERTINENTE (XESTOS, 
EXPRESIÓNS FACIAIS, 
POSTURAS, CONTACTO 
VISUAL OU CORPORAL, 
PROXÉMICA). 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 

PLANIFICANDO O DISCURSO 
SEGUNDO O PROPÓSITO, A 
SITUACIÓN, OS 
INTERLOCUTORES E A CANLE 
DE COMUNICACIÓN; 
RECORRENDO Á PARÁFRASES 
OU A CIRCUNLOQUIOS CANDO 
NON SE ATOPA A EXPRESIÓN 
PRECISA, E IDENTIFICANDO E 
CORRIXINDO OS ERROS QUE 
POIDAN PROVOCAR UNHA 
INTERRUPCIÓN DA 
COMUNICACIÓN. 
CE2.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
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 

ARGUMENTACIÓN DE 
MANEIRA SATISFACTORIA 
NA RESOLUCIÓN DOS 
PROBLEMAS QUE XURDAN. 
 
EA2.4. TOMA PARTE 
ADECUADAMENTE EN 
CONVERSACIÓNS FORMAIS, 
ENTREVISTAS, REUNIÓNS E 
DEBATES DE CARÁCTER 
ACADÉMICO 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. 

 
IL2.4.2. PRACTICA E 
REPRODUCE A PRONUNCIA 
CORRECTA EN 
CONVERSACIÓNS FORMAIS. 
CCL, SIE 
IL2.4.3. EXPRESA A SÚA 
OPINIÓN SOBRE CUESTIÓNS 
FORMAIS, RESPECTANDO AS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS. CCL, 
CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A IMPORTANCIA DAS 
TÉCNICAS DE 
MERCADOTECNIA E VENDAS 
NAS EMPRESAS DE ÉXITO 
- O GRUPO SOCIAL E 
AMBIENTAL THE COMPACT 
- MERCADO DE BRICK LANE 
EN LONDRES 
- THUMB-SHOPPING (É 
DICIR, A COMPRA DE 
PRODUTOS A TRAVÉS DO 
SMARTPHONE OU TABLETA) 
- O COMERCIANTE POLO 
MIÚDO XAPONÉS MUJI 
- O COMERCIANTE POLO 
MIÚDO DE INTERNET 
AMAZON  
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- PREPARAR UN DIÁLOGO 
ACERCA DAS COMPRAS 
- FALAR ACERCA DAS 
COMPRAS EN LIÑA E AS 
COMPRAS TRADICIONAIS 
- FALAR ACERCA DE COMO 
OS SMARTPHONES E 
TABLETS 
PODEN CAMBIAR OS 
HÁBITOS DE COMPRA 
- PREGUNTAR E RESPONDER 
A PREGUNTAS SOBRE AS 
COMPRAS 

EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
COMPORTAMENTO QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE2.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ORAL 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE2.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- DISCUTIR OS HÁBITOS DE 
COMPRA, AS VENDAS, 
OFERTAS E ESPECIAIS 
AS OFERTAS 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 
ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PRIMEIRO CONDICIONAL 

MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE2.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ORAL COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO, 
POÉTICO OU ESTÉTICO 
SINXELO DO IDIOMA. 
CE2.7. REPRODUCIR, 
AXUSTÁNDOSE DEBIDAMENTE 
A ALGUNHA VARIEDADE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PARA POSIBLES 
SITUACIÓNS NO FUTURO, 
SEGUNDO CONDICIONAL 
PARA SITUACIÓNS 
IMPROBABLES NO PRESENTE 
OU NO FUTURO, TERCEIRO 
CONDICIONAL POR 
HIPOTÉTICAS SITUACIÓNS 
NO PASADO 
- AS LONG AS / PROVIDED 
THAT, UNLESS E EVEN IF 
COMO ALTERNATIVA A IF.  
- I WISH / IF ONLY + PAST 
FOR REGRETS ABOUT THE 
PRESENT, 
I WISH / IF ONLY + PAST 
PERFECT FOR REGRETS 
ABOUT THE PAST, 
I WISH / IF ONLY + PERSON 
+ WOULD FOR COMPLAINTS 
 
LÉXICO ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- EXPRESIÓNS PARA OS 
COMPRADORES E PERSOAS 
QUE TRABALLAN EN 
TENDAS: BARGAIN HUNTER, 
CASHIER, SHOPAHOLIC, ETC 
- VOCABULARIO DE 
COMPRAS: BRAND NEW, 
CARRIER BAGS, 
DEPARTMENT STORE, 
EXCHANGE, GUARANTEE, 
SPEND, ETC 

ESTÁNDAR DA LINGUA, 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DAS PROPIAS 
INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS, INCLUÍNDO 
A EXPRESIÓN SINXELA DA 
IRONÍA E DO HUMOR. 
CE2.8. 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. 
CE2.9. 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 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- PHRASAL VERBS: CLEAR 
OUT, GIVE AWAY, RIP OFF, 
SIGN UP, TAKE 
BACK, USE UP 
- SUFIXOS SUSTANTIVO: -
ION, -ANCE / -ENCE, ISMO, -
ITY, -URE 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN. 
- /S/ E /Ʃ/ 
- ENTOACIÓN 
 
 

PERCIBINDO AS SÚAS 
REACCIÓNS, ASÍ COMO 
DEFENDERSE EN SITUACIÓNS 
MENOS RUTINEIRAS, E 
MESMO DIFÍCILES, P. E. 
CANDO O INTERLOCUTOR 
ACAPARA A QUENDA DE 
PALABRA, OU CANDO A SÚA 
CONTRIBUCIÓN É ESCASA E 
HAXA QUE ENCHER AS 
LAGOAS COMUNICATIVAS OU 
ANIMARLLE A PARTICIPAR. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN: 
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
IR DE COMPRAS.  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO 
MEDIANTE A LECTURA DUN 
TEXTO SOBRE AS TÉCNICAS 
DE VENDA E A 
MERCADOTECNIA.  
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS), AO LER  
UNHAS FICHAS CON 
INFORMACIÓN SOBRE 
ANUNCIOS DE PRODUTOS 
ESPECÍFICOS. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE LER 
UN TEXTO SOBRE AMAZON. 
 
- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 

CE3.1. 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 
SI SON DE CARÁCTER 
TÉCNICO CANDO ESTEAN 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE, NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE SE POIDAN 
RELER AS SECCIÓNS 
DIFÍCILES. 
CE3.2. 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 SI 
ESTÁN CLARAMENTE 

EA3.1. 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 (P. E. 
ACERCA DE INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN OU DE 
PROCEDEMENTOS 
CIENTÍFICOS). 
 
 
 
EA3.2. ENTENDE DETALLES 
RELEVANTES E 
IMPLICACIÓNS DE 
ANUNCIOS E MATERIAL DE 
CARÁCTER PUBLICITARIO 
SOBRE ASUNTOS DO SEU 
INTERESE PERSOAL (P. E. 
POSTERS, FLYERS, 
PANCARTAS, GRAFITTI), 
ACADÉMICO (P. E. PÓSTERES 
CIENTÍFICOS) OU 
PROFESIONAL (P. E. 
BOLETÍNS INFORMATIVOS, 
DOCUMENTOS OFICIAIS). 
 
EA3.4. COMPRENDE OS 
DETALLES RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS DE 

IL3.1.1. LE INSTRUCIÓNS, 
INDICACIÓNS, CARTEIS, 
FICHAS INFORMATIVAS, ETC, 
E COMPRENDE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CCEC 
IL3.1.2. LE E IDENTIFICA 
INFORMACIÓN BÁSICA E 
INSTRUCIÓNS NOS 
ENUNCIADOS DOS 
EXERCICIOS. CCL 
IL3.1.3. LE E PON EN 
PRÁCTICA INSTRUCIÓNS E 
CONSELLOS PARA MELLORAR 
AS SÚAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAXE. CCL, CAA 
 
IL3.2.1. LE UN ANUNCIO 
PUBLICITARIO, UN FOLLETO 
TURÍSTICO, UNHA GUÍA DE 
VIAXES, ETC, E ANALIZA A 
INFORMACIÓN. CCL, CEEC 
IL3.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
IL3.4.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 



 
1131 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE MARCAS DE 
PRODUTOS FAMOSOS. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS AO LER UN 
DIÁLOGO SOBRE O 
COMERCIANTE POLO MIÚDO 
XAPONÉS MUJI. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A IMPORTANCIA DAS 
TÉCNICAS DE 
MERCADOTECNIA E VENDAS 
NAS EMPRESAS DE ÉXITO 
- O GRUPO SOCIAL E 
AMBIENTAL THE COMPACT 
- MERCADO DE BRICK LANE 
EN LONDRES 

SINALIZADAS; E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O HUMOR, 
OU O USO POÉTICO OU 
ESTÉTICO DA LINGUA, 
FORMULADOS DE MANEIRA 
CLARA. 
CE3.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE3.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 

CORRESPONDENCIA FORMAL 
DE INSTITUCIÓNS PÚBLICAS 
OU ENTIDADES PRIVADAS 
COMO UNIVERSIDADES, 
EMPRESAS OU COMPAÑÍAS 
DE SERVIZOS, SOBRE TEMAS 
CONCRETOS E ABSTRACTOS 
DE CARÁCTER PERSOAL E 
ACADÉMICO DENTRO DA SÚA 
ÁREA DE INTERESE OU A SÚA 
ESPECIALIDADE. 
 
EA3.5. COMPRENDE A 
INFORMACIÓN, E IDEAS E 
OPINIÓNS IMPLÍCITAS, EN 
NOTICIAS E ARTIGOS 
XORNALÍSTICOS E DE 
OPINIÓN BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE QUE TRATAN 
DUNHA VARIEDADE DE 
TEMAS DE ACTUALIDADE OU 
MÁIS ESPECIALIZADOS, 
TANTO CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, DENTRO DA 
SÚA ÁREA DE INTERESE, E 
LOCALIZA CON FACILIDADE 
DETALLES RELEVANTES 
NESES TEXTOS. 
 
EA3.6. ENTENDE, EN TEXTOS 
DE REFERENCIA E 
CONSULTA, TANTO EN 
SOPORTE PAPEL COMO 
DIXITAL, INFORMACIÓN 

CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.5.3. LE TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS E EXTRAE 
AS CONCLUSIÓNS 
PERTINENTES. CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.6.1. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE O 
TEMA PRINCIPAL DA 
UNIDADE E EXTRAE 
INFORMACIÓN RELEVANTE. 
CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.5. LE E COMPRENDE AS 
EXPLICACIÓNS GRAMATICAIS 
E DE VOCABULARIO DA 
UNIDADE. CCL, CAA 
IL3.6.6. LE E COMPRENDE AS 
SECCIÓNS DE REPASO DA 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- THUMB-SHOPPING (É 
DICIR, A COMPRA DE 
PRODUTOS A TRAVÉS DO 
SMARTPHONE OU TABLETA) 
- O COMERCIANTE POLO 
MIÚDO XAPONÉS MUJI 
- O COMERCIANTE POLO 
MIÚDO DE INTERNET 
AMAZON  
 
 FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS: 
- LER UN TEXTO ACERCA DAS 
TÉCNICAS DE 
MERCADOTECNIA E VENDAS 
- LER TRES ANUNCIOS 
CURTOS DE PRODUTOS 
- LER PERFÍS DO 
COMERCIANTE POLO MIÚDO 
XAPONÉS MUJI E A 
COMERCIANTE POLO MIÚDO 
DE INTERNET AMAZON 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  

SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN E AS IDEAS (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS, 
CONTRASTE, DIGRESIÓN OU 
RECAPITULACIÓN). 
CE3.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ESCRITO OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE3.6. RECOÑECER LÉXICO 
ESCRITO COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 

DETALLADA SOBRE TEMAS 
DA SÚA ESPECIALIDADE NOS 
ÁMBITOS ACADÉMICO OU 
OCUPACIONAL, ASÍ COMO 
INFORMACIÓN CONCRETA 
RELACIONADA CON 
CUESTIÓNS PRÁCTICAS EN 
TEXTOS INFORMATIVOS 
OFICIAIS, INSTITUCIONAIS, 
OU CORPORATIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE FOMENTANDO A 
APRENDIZAXE AUTÓNOMA. 
CCL, CAA 
IL3.6.7. LE E EXTRAE 
INFORMACIÓN DE 
ENCICLOPEDIAS, 
DICIONARIOS  E OUTROS 
MATERIAIS DE REFERENCIA. 
CCL, CAA 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 
ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PRIMEIRO CONDICIONAL 
PARA POSIBLES 
SITUACIÓNS NO FUTURO, 
SEGUNDO CONDICIONAL 
PARA SITUACIÓNS 
IMPROBABLES NO PRESENTE 
OU NO FUTURO, TERCEIRO 
CONDICIONAL POR 
HIPOTÉTICAS SITUACIÓNS 
NO PASADO 
- AS LONG AS / PROVIDED 
THAT, UNLESS E EVEN IF 
COMO ALTERNATIVA A IF.  
- I WISH / IF ONLY + PAST 
FOR REGRETS ABOUT THE 
PRESENT, 
I WISH / IF ONLY + PAST 
PERFECT FOR REGRETS 

NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO, POÉTICO OU 
ESTÉTICO DO IDIOMA CANDO 
O CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE3.7. RECOÑECER OS 
VALORES ASOCIADOS A 
CONVENCIÓNS DE FORMATO, 
TIPOGRÁFICAS, 
ORTOGRÁFICAS E DE 
PUNTUACIÓN COMÚNS E 
MENOS HABITUAIS, ASÍ COMO 
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 
DE USO COMÚN E MÁIS 
ESPECÍFICO (P. E. §, ≤). 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ABOUT THE PAST, 
I WISH / IF ONLY + PERSON 
+ WOULD FOR COMPLAINTS 
 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
MÁIS ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- EXPRESIÓNS PARA OS 
COMPRADORES E PERSOAS 
QUE TRABALLAN EN 
TENDAS: BARGAIN HUNTER, 
CASHIER, SHOPAHOLIC, ETC 
- VOCABULARIO DE 
COMPRAS: BRAND NEW, 
CARRIER BAGS, 
DEPARTMENT STORE, 
EXCHANGE, GUARANTEE, 
SPEND, ETC 
- PHRASAL VERBS: CLEAR 
OUT, GIVE AWAY, RIP OFF, 
SIGN UP, TAKE 
BACK, USE UP 
- SUFIXOS SUSTANTIVO: -
ION, -ANCE / -ENCE, ISMO, -
ITY, -URE 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
LECTURA, A ORTOGRAFÍA DE 
PALABRAS RELACIONADAS 
CON IR DE COMPRAS. 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS 
ESCRITOS   RELACIONADOS 
CO COMERCIANTE POLO 
MIÚDO XAPONÉS MUJI E A 
COMERCIANTE POLO MIÚDO 
DE INTERNET AMAZON, 
PRACTICANDO AS 
SEGUINTES ESTRATEXIAS 
DE PRODUCIÓN ESCRITA: 
 
PLANIFICACIÓN 
- MOBILIZAR E COORDINAR 
AS PROPIAS COMPETENCIAS 
XERAIS E COMUNICATIVAS 
CO FIN DE REALIZAR 
EFICAZMENTE A TAREFA 
(REPASAR QUE SE SABE 
SOBRE O TEMA, QUE SE 
PODE OU SE QUERE DICIR, 
ETC).  
 
EXECUCIÓN 
- EXPRESAR A MENSAXE CON 
CLARIDADE AXUSTÁNDOSE 
AOS MODELOS E FÓRMULAS 
DE CADA TIPO DE TEXTO.  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 

CE4.1. ESCRIBIR, EN 
CALQUERA SOPORTE, TEXTOS 
BEN ESTRUTURADOS SOBRE 
UNHA AMPLA SERIE DE TEMAS 
RELACIONADOS COS PROPIOS 
INTERESES OU 
ESPECIALIDADE, FACENDO 
DESCRICIÓNS CLARAS E 
DETALLADAS; SINTETIZANDO 
INFORMACIÓN E 
ARGUMENTOS 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 DISTINTAS 
OPCIÓNS, UTILIZANDO PARA 
ISO OS ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS ADECUADOS 
PARA DOTAR AO TEXTO DE 
COHESIÓN E COHERENCIA E 
MANEXANDO UN LÉXICO 
ADAPTADO AO CONTEXTO E 
AO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO QUE SE 
PERSEGUE. 
CE4.2. COÑECER, 
SELECCIONAR E APLICAR AS 
ESTRATEXIAS MÁIS 
ADECUADAS PARA ELABORAR 

EA4.1. COMPLETA UN 
CUESTIONARIO DETALLADO 
CON INFORMACIÓN 
PERSOAL, ACADÉMICA OU 
LABORAL (P. E. PARA 
MATRICULARSE NUNHA 
UNIVERSIDADE, SOLICITAR 
UN TRABALLO, ABRIR UNHA 
CONTA BANCARIA, OU 
TRAMITAR UN VISADO). 
 
 
EA4.2. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE OU 
FORMATO, UN CURRICULUM 
VITAE DETALLADO, XUNTO 
CUNHA CARTA DE 
MOTIVACIÓN (P. E. PARA 
INGRESAR NUNHA 
UNIVERSIDADE 
ESTRANXEIRA, OU 
PRESENTARSE COMO 
CANDIDATO A UN POSTO DE 
TRABALLO).  
 
EA4.3. TOMA NOTAS, CO 
SUFICIENTE DETALLE, 
DURANTE UNHA 
CONFERENCIA, CHARLA OU 
SEMINARIO, E ELABORA UN 
RESUMO CON INFORMACIÓN 
RELEVANTE E AS 
CONCLUSIÓNS ADECUADAS, 

IL4.1.1. ESCRIBE 
FORMULARIOS, 
CUESTIONARIOS, FICHAS, 
ETC, CON INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CSC, SIE 
IL4.1.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES DE REPASO E  
AUTO-AVALIACIÓN CON 
INFORMACIÓN RELATIVA AOS 
SEUS INTERESES. CCL, CAA 
 
IL4.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
IL4.3.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
IL4.3.2. COMPLETA 
ACTIVIDADES REFERIDAS A 
SITUACIÓNS DA VIDA COTIÁ 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS. CCL, 
CSC, SIE 
IL4.3.3. É CAPAZ DE FACER 
LISTAXES E RESUMOS SOBRE 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- A IMPORTANCIA DAS 
TÉCNICAS DE 
MERCADOTECNIA E VENDAS 
NAS EMPRESAS DE ÉXITO 
- O GRUPO SOCIAL E 
AMBIENTAL THE COMPACT 
- MERCADO DE BRICK LANE 
EN LONDRES 
- THUMB-SHOPPING (É 
DICIR, A COMPRA DE 
PRODUTOS A TRAVÉS DO 
SMARTPHONE OU TABLETA) 
- O COMERCIANTE POLO 
MIÚDO XAPONÉS MUJI 
- O COMERCIANTE POLO 
MIÚDO DE INTERNET 
AMAZON  
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- APRENDER A ESCRIBIR UN 
SUMARIO COA UTILIZACIÓN 
DA SÚA 
PROPIAS PALABRAS E 
INCLUÍNDO AS IDEAS CRAVE 
- ESCRIBIR UN SUMARIO 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 

TEXTOS ESCRITOS BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE, P. E. 
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 CONTEXTO 
ESPECÍFICOS. 
CE4.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS 
BEN AXUSTADOS AO 
CONTEXTO ESPECÍFICO, OS 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS MÁIS 
RELEVANTES DA LINGUA E 
CULTURAS META RELATIVOS A 
COSTUMES, USOS, 
ACTITUDES, VALORES E 
CRENZAS, E SUPERAR AS 
DIFERENZAS CON RESPECTO 
ÁS LINGUAS E CULTURAS 
PROPIAS E OS 
ESTEREOTIPOS, 
DEMOSTRANDO CONFIANZA 
NO USO DE DIFERENTES 
REXISTROS OU OUTROS 

SEMPRE QUE O TEMA ESTEA 
RELACIONADO COA SÚA 
ESPECIALIDADE E O 
DISCURSO ESTEA BEN 
ESTRUTURADO. 
 
 
 
EA4.4. ESCRIBE NOTAS, 
ANUNCIOS, MENSAXES E 
COMENTARIOS, EN 
CALQUERA SOPORTE, NOS 
QUE TRANSMITE E SOLICITA 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
EXPLICACIÓNS, REACCIÓNS 
E OPINIÓNS SOBRE TEMAS 
PERSOAIS, ACADÉMICOS OU 
OCUPACIONAIS, 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS E NORMAS DE 
CORTESÍA E DA ETIQUETA. 
 
EA4.5. ESCRIBE INFORMES 
EN FORMATO 
CONVENCIONAL E DE 
ESTRUTURA CLARA 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO E 
CONCLUSIÓNS DUN 
EXPERIMENTO, SOBRE UN 
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO, 
UNHAS PRÁCTICAS OU UN 
TRABALLO DE 
INVESTIGACIÓN), OU MENOS 

TEMAS MÁIS OU MENOS 
COMPLEXOS. CCL, SIE 
 
IL4.4.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
IL4.4.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES REFERIDAS A 
SITUACIÓNS DA VIDA COTIÁ 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
IL4.5.1. ESCRIBE UNHA 
RESEÑA, UNHA BIOGRAFÍA, 
UN INFORME, UN RESUMO, 
ETC, UTILIZANDO 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CEEC, SIE 
IL4.5.4. ESCRIBE HISTORIAS 
DE FICCIÓN, EXTRACTOS DE 
NOVELAS, ENSAIOS, 
NARRACIÓNS INCLUÍNDO 
INFORMACIÓN DETALLADA. 
CCL, CEEC, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- DESCRICIÓN E 
APRECIACIÓN DE 
CALIDADES FÍSICAS E 
ABSTRACTAS DE PERSOAS, 
OBXECTOS, LUGARES, 
ACTIVIDADES, 
PROCEDEMENTOS E 
PROCESOS.  
- INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, 
INDICACIÓNS, OPINIÓNS, 
CRENZAS E PUNTOS DE 
VISTA, CONSELLOS, 
ADVERTENCIAS E AVISOS. 
- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- PRIMEIRO CONDICIONAL 
PARA POSIBLES 
SITUACIÓNS NO FUTURO, 
SEGUNDO CONDICIONAL 
PARA SITUACIÓNS 
IMPROBABLES NO PRESENTE 
OU NO FUTURO, TERCEIRO 
CONDICIONAL POR 
HIPOTÉTICAS SITUACIÓNS 
NO PASADO 

MECANISMOS DE 
ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 
EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
PRESENTACIÓN TEXTUAL QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
MALENTENDIDOS OU 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE4.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ESCRITO 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE4.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 

HABITUAIS (P. E. UN 
PROBLEMA XURDIDO 
DURANTE UNHA ESTANCIA 
NO ESTRANXEIRO), 
DESENVOLVENDO UN 
ARGUMENTO; RAZOANDO A 
FAVOR OU EN CONTRA DUN 
PUNTO DE VISTA CONCRETO; 
EXPLICANDO AS VANTAXES E 
DESVANTAXES DE VARIAS 
OPCIÓNS, E ACHEGANDO 
CONCLUSIÓNS 
XUSTIFICADAS. 
 
EA4.6. 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.  
 
EA4.7. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE, 
CARTAS FORMAIS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO OU 
PROFESIONAL, DIRIXIDAS A 
INSTITUCIÓNS PÚBLICAS OU 

 
 
IL4.6.4. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
IL4.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- AS LONG AS / PROVIDED 
THAT, UNLESS E EVEN IF 
COMO ALTERNATIVA A IF.  
- I WISH / IF ONLY + PAST 
FOR REGRETS ABOUT THE 
PRESENT, 
I WISH / IF ONLY + PAST 
PERFECT FOR REGRETS 
ABOUT THE PAST, 
I WISH / IF ONLY + PERSON 
+ WOULD FOR COMPLAINTS 
 
LÉXICO ESCRITO DE COMÚN 
E MÁIS ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
 
- EXPRESIÓNS PARA OS 
COMPRADORES E PERSOAS 
QUE TRABALLAN EN 
TENDAS: BARGAIN HUNTER, 
CASHIER, SHOPAHOLIC, ETC 
- VOCABULARIO DE 
COMPRAS: BRAND NEW, 
CARRIER BAGS, 
DEPARTMENT STORE, 
EXCHANGE, GUARANTEE, 
SPEND, ETC 
- PHRASAL VERBS: CLEAR 
OUT, GIVE AWAY, RIP OFF, 
SIGN UP, TAKE 
BACK, USE UP 
- SUFIXOS SUSTANTIVO: -
ION, -ANCE / -ENCE, ISMO, -
ITY, -URE 
 

QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE4.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO E 
ESTÉTICO SINXELO DO 
IDIOMA. 

PRIVADAS E A EMPRESAS, 
NAS QUE DÁ E SOLICITA 
INFORMACIÓN; DESCRIBE A 
SÚA TRAXECTORIA 
ACADÉMICA OU 
PROFESIONAL E AS SÚAS 
COMPETENCIAS; E EXPLICA E 
XUSTIFICA CO SUFICIENTE 
DETALLE OS MOTIVOS DAS 
SÚAS ACCIÓNS E PLANS (P. 
E. 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. 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
ESCRITURA, A ORTOGRAFÍA 
DE PALABRAS 
RELACIONADAS CON IR DE 
VACACIÓNS. 
 

CE4.7. AXUSTARSE CON 
CONSISTENCIA AOS PATRÓNS 
ORTOGRÁFICOS, DE 
PUNTUACIÓN E DE FORMATO 
DE USO COMÚN, E ALGÚNS DE 
CARÁCTER MÁIS ESPECÍFICO 
(P. E. ABREVIATURAS OU 
ASTERISCOS); SABER 
MANEXAR PROCESADORES DE 
TEXTOS PARA RESOLVER, P. 
E., DÚBIDAS SOBRE 
VARIANTES ORTOGRÁFICAS 
EN DIVERSOS ESTÁNDARES 
DA LINGUA, E UTILIZAR CON 
SOLTURA AS CONVENCIÓNS 
ESCRITAS QUE REXEN NA 
COMUNICACIÓN POR 
INTERNET. 
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CONTIDOS INTERCURRICULARES 
 
A TRAVÉS DA APRENDIZAXE DESTES CONTIDOS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA DIXITAL (CD):   
 

 TIC: VENDA POLO MIÚDO EN INTERNET 
 
 
 
 

VALORES E ACTITUDES (CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL) 
 
A TRAVÉS DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DESTES VALORES DESENVÓLVENSE AS COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC): 
 
VALORES: 
 

 EDUCACIÓN PARA O CONSUMIDOR: A IMPORTANCIA DE COMPRAR CON MODERACIÓN.  
 EDUCACIÓN PARA O MEDIO AMBIENTE: RECOÑECER O VALOR DAS EMPRESAS QUE 

RESPECTAN O MEDIOAMBIENTE.  
 
ACTITUDES: 
 

 EDUCACIÓN E RESPECTO NA LINGUA ESTRANXEIRA.  
 ESFORZO CO VOCABULARIO E ESTRUTURAS NOVOS. 
 INTERESE E RESPECTO CARA ÁS OPINIÓNS DOS COMPAÑEIROS, A SÚA LINGUA MATERNA, 

ACENTO, ORIXE, ETC.  
 SUPERAR O BLOQUEO MENTAL CANDO SE COÑECE A NOVOS FALANTES DA LINGUA 

ESTRANXEIRA 
 ESCOITA ATENTA E MOSTRANDO SEGURIDADE 
 USO DA LINGUA ESTRANXEIRA NA CLASE 

 
 
 

UNIDADE 4: SHOPPING 
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 
  
A TRAVÉS DO USO DESTAS FERRAMENTAS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA DIXITAL (CD): 
 
MATERIAL DIXITAL 
 

 INITIATIVE 2 DIGITAL COURSE 
 STUDENT’S WEBSITE 
 SOUNDS APP 
 ORAL EXAMS DVD 

 
ACTIVIDADES 
 

 UTILIZAR PARA O AUTOAPRENDIZAXE A PÁXINA WEB DO ESTUDANTE  
 

 
 

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO 
 
A TRAVÉS DAS SEGUINTES ACTIVIDADES DESENVÓLVESE O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 INICIATIVA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE GRUPO  
- REALIZAR O SAY IT ALOUD 
- FALAR SOBRE O TEMA INTERCURRICULAR E FACER A ACTIVIDADE CLIL 
- SPEAK ABOUT IT PARA DESENVOLVER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
- INTERPRETAR DIÁLOGOS 
- FACER A SECCIÓN THINK & DISCUSS 

 
 EMPRENDIMENTO PARA FACER AS TAREFAS INDIVIDUAIS POR SI MESMOS: 

- COMPLETAR A SECCIÓN VOCABULARY IN ACTION 
- PRACTICAR A SECCIÓN PRONUNCIATION 
- COMPLETAR A SECCIÓN UNIVERSITY SKILLS 
- LER OS TEXTOS CULTURAIS PROPOSTOS NA UNIDADE 
- FACER UNHA ACTIVIDADE DE ESCRITURA 
- REVISAR E AUTOAVALIAR OS CONTIDOS APRESOS 

  

UNIDADE 4: SHOPPING 
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OBXECTIVOS DA UNIDADE 5 E COMPETENCIAS CLAVES 
 
AO FINALIZAR A UNIDADE, O ALUMNO SERÁ CAPAZ DE:  
 

 ENTENDER, MEMORIZAR E USAR CORRECTAMENTE O VOCABULARIO,  PHRASAL VERBS E COMPOUND NOUNS RELATIVO ÁS 
VIAXES E AS VACACIÓNS, PREFIXOS E VERBOS CON PREPOSICIÓNS CCL, CMCT, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA DUN TEXTO SOBRE O DIVERTIDO DUNHA VIAXE EN AVIÓN CCL, CMCT, CAA 
 COMPRENDER E UTILIZAR CORRECTAMENTE REPORTED SPEECH PARA INFORMAR DE DECLARACIÓNS, PREGUNTAS, ORDES, 

SOLICITUDES E 
SUXESTIÓNS E REPORTING VERBS CCL, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA AO CHOQUE CULTURAL A TRAVÉS DUNHA ACTIVIDADE DE ESCOITA CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, CAA 

 DISCUTIR AS OPCIÓNS, PEDIR AOS DEMAIS QUE FALEN, FACER SUXESTIÓNS, SER ENTUSIASTA E CHEGAR A UN ACORDO CCL, 
CSC, CAA, SIE 

 ESCRIBIR UN ENSAIO DE OPINIÓN CCL, CAA, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN:  
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE TIPO DE TAREFA E 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
VIAXES E VACACIÓNS  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO, 
MEDIANTE ESCÓITAA DUN 
TEXTO SOBRE VIAXES E 
VACACIÓNS.  
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS) AO 
ESCOITAR UNHAS 
PREGUNTAS SOBRE OS 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
QUE USAN HABITUALMENTE.  
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE 
ESCOITAR UN 
CUESTIONARIO SOBRE 
COUSAS BOAS E MALAS DE 
VIAXAR. 

CE1.1. IDENTIFICAR AS IDEAS 
PRINCIPAIS, INFORMACIÓN 
DETALLADA E IMPLICACIÓNS 
XERAIS DE TEXTOS DE CERTA 
LONXITUDE, BEN 
ORGANIZADOS E 
LINGÜISTICAMENTE 
COMPLEXOS, NUNHA 
VARIEDADE DE LINGUA 
ESTÁNDAR E ARTICULADOS A 
VELOCIDADE NORMAL, QUE 
TRATEN DE TEMAS TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, MESMO SI SON 
DE CARÁCTER TÉCNICO 
CANDO ESTEAN DENTRO DO 
PROPIO CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE AS CONDICIÓNS 
ACÚSTICAS SEXAN BOAS E 
PÓIDANSE CONFIRMAR 
CERTOS DETALLES.  
CE1.2. COÑECER E SABER 
APLICAR AS ESTRATEXIAS 
ADECUADAS PARA 
COMPRENDER O SENTIDO 
XERAL; A INFORMACIÓN 
ESENCIAL; OS PUNTOS 
PRINCIPAIS; OS DETALLES 
RELEVANTES; INFORMACIÓN, 

EA1.1. 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 (P. E. 
DECLARACIÓNS OU 
MENSAXES 
INSTITUCIONAIS).  
 
EA1.2. 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 (P. 
E. 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. 

IL1.1.1. ESCOITA 
INDICACIÓNS, INSTRUCIÓNS, 
ANUNCIOS, E CAPTA A 
INFORMACIÓN ESENCIAL. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
IL1.2.2. ESCOITA E ENTENDE 
AS PREGUNTAS DO PROFESOR 
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.4.3. COMPRENDE 
DEBATES OU DISCUSIÓNS 
SOBRE TEMAS DO SEU 
INTERESE E PARTICIPA 
RESPECTANDO AS NORMAS. 
CCL, CMCT, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

 
- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE ONDE 
GÚSTALLES IR EN 
VACACIÓNS. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS, AO ESCOITAR 
UN DIÁLOGO SOBRE UNHA 
ENTREVISTA DE RADIO 
SOBRE O CHOQUE 
CULTURAL. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O CRECEMENTO DAS 
VIAXES AÉREAS 

IDEAS E OPINIÓNS TANTO 
IMPLÍCITAS COMO 
EXPLÍCITAS DO TEXTO, 
FORMULADAS DE MANEIRA 
CLARA; E MATICES COMO A 
IRONÍA OU O HUMOR, OU O 
USO POÉTICO OU ESTÉTICO 
DA LINGUA CANDO A IMAXE 
FACILITA A COMPRENSIÓN. 
CE1.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE1.4. DISTINGUIR A 

 
EA1.4. COMPRENDE, EN 
DEBATES E CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS SOBRE TEMAS 
HABITUAIS OU DO SEU 
INTERESE, A POSTURA OU 
PUNTO DE VISTA DOS SEUS 
INTERLOCUTORES, ASÍ 
COMO ALGÚNS SENTIDOS 
IMPLÍCITOS E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O 
HUMOR. 
 
EA1.6. COMPRENDE A LIÑA 
ARGUMENTAL, AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS EN 
PRESENTACIÓNS, 
CONFERENCIAS OU 
SEMINARIOS DE CERTA 
EXTENSIÓN E 
COMPLEXIDADE SOBRE 
TEMAS ACADÉMICOS OU 
PROFESIONAIS DA SÚA ÁREA 
DE INTERESE, TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, SEMPRE QUE 
HAXA MARCADORES QUE 
ESTRUTUREN O DISCURSO E 
GUÍEN A COMPRENSIÓN. 
 
EA1.7. COMPRENDE O 
CONTIDO DA INFORMACIÓN 
DA MAIORÍA DO MATERIAL 

 
 
 
 
IL1.6.1. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE O TEMA 
DA UNIDADE  E INTERPRETA 
A INFORMACIÓN. CCL, CMCT 
IL1.6.2. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE TEMAS 
SOCIOCULTURAIS E ANALIZA 
AS DIFERENZAS RESPECTO DA 
PROPIA CULTURA. CCL, CCEC, 
CSC 
IL1.6.4. ESCOITA CHARLAS 
OU CONFERENCIAS SOBRES 
TEMAS DE INTERESE E CAPTA 
A INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. CCL, CCEC 
 
 
 
IL1.7.1. ESCOITA EXTRACTOS 
DE PROGRAMAS DE RADIO OU 
DE TELEVISIÓN E EXTRAE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CCEC, SIE 
 



 
1145 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- O PROBLEMA DE CHOQUE 
CULTURAL CANDO SE VIVE 
NUN PAÍS ESTRANXEIRO 
- VIAXES INDEPENDENTE A 
DIFERENZA DAS VIAXES 
ORGANIZADAS 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
 
- ESCOITAR CATRO 
MONÓLOGOS SOBRE VIAXES 
E VACACIÓNS 
- ESCOITAR UNHA 
ENTREVISTA DE RADIO 
SOBRE O CHOQUE CULTURAL 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- 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. 

FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN (ENTRE 
OUTROS, TOPICALIZACIÓN (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS), 
CONTRASTE, DIGRESIÓN, OU 
RECAPITULACIÓN).  
CE1.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ORAL OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE1.6. RECOÑECER LÉXICO 

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. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- EXPRESIÓN DA VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 
DISCURSO. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- REPORTED STATEMENTS 
CON SAY AND TELL 
- REPORTED QUESTIONS 
CON QUESTION WORDS E 
YES / NO  
QUESTIONS CON IF  E 
WHETHER 
- REPORTED COMMANDS 
CON TELL, REPORTED 
REQUESTS CON 
ASK E REPORTED 
SUGGESTIONS CON 
SUGGEST.  
- REPORTING VERBS: VERB 
+ (THAT) + CLAUSE; VERB + 
(NOT) TO 
+ INFINITIVE; VERB + 
OBJECT + (NOT) TO + 
INFINITIVE; VERB + 

ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO, 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO OU POÉTICO 
DO IDIOMA CANDO O 
CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE1.7. DISCRIMINAR 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, E 
RECOÑECER OS SEUS 
SIGNIFICADOS E INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS EXPRESAS, 
ASÍ COMO ALGUNHAS DE 
CARÁCTER IMPLÍCITO 
(INCLUÍNDO A IRONÍA E O 
HUMOR) CANDO A 
ARTICULACIÓN É CLARA. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

(NOT) + -ING 
 
LÉXICO ORAL DE USO 
COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- AS PERSOAS ASOCIADAS 
COAS VACACIÓNS, 
DESTINOS DE VACACIÓNS E 
OS TIPOS DE VACACIÓNS: 
CAMPERS, CRUISE, CITY 
CENTRE, ETC 
- VERBOS PARA VIAXAR: 
BOOK, GET ON, HIRE, 
HITCHHIKE, ETC 
- NOMES COMPOSTOS: 
AIRFARE, AIRLINE, 
EXCHANGE RATE, ETC 
- OS PREFIXOS: EXTRA-, 
INTER-, MULTI-, OVER-, RE-, 
UNDER- 
- VERBOS + PREPOSICIÓN: 
CHOOSE BETWEEN, WORRY 
ABOUT, ETC 
- REPORTING VERBS: ADMIT, 
ADVISE, AGREE, APOLOGIZE, 
ETC 
- FRASES PARA FALAR DE 
VIAXES: WE’D LIKE TO 
SPEND … 
THERE IF WE CAN AFFORD 
IT., … CAN BE EXHAUSTING., 
ETC 
- FRASES PARA DISCUTIR AS 
OPCIÓNS, FACER 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

SUXESTIÓNS, 
SER ENTUSIASTA, PEDIR 
AOS DEMAIS PARA FALAR E 
CHEGAR A ACORDOS 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN: 
- SÍLABAS ACENTUADAS E 
/Ə/ 
- LETRAS MUDAS 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
RELACIONADOS COAS 
VIAXES E AS VACACIÓNS, SI 
OS TURISTAS DEBEN PAGAR 
UNHA TAXA TURISTA, SOBRE 
AS RESERVAS DE VIAXES EN 
LIÑA, SOBRE VIAXES RARAS 
QUE REALICEN, SOBRE SI 
GUSTARÍALLES VIVIR E 
ESTUDAR NOUTRO PAÍS, 
PRACTICANDO CON TODO 
ISO AS SEGUINTES 
ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN ORAL: 
 
PLANIFICACIÓN 
- ADECUAR O TEXTO AO 
DESTINATARIO, CONTEXTO 
E CANLE, APLICANDO O 
REXISTRO E A ESTRUTURA 
DE DISCURSO ADECUADOS A 
CADA CASO. 
 
EXECUCIÓN 
 
- REAXUSTAR A TAREFA 
(EMPRENDER UNHA 
VERSIÓN MÁIS MODESTA DA 
TAREFA) OU A MENSAXE 
(FACER CONCESIÓNS NO 
QUE REALMENTE LLE 
GUSTARÍA EXPRESAR), TRAS 

CE2.1. CONSTRUÍR TEXTOS 
CLAROS E CO DETALLE 
SUFICIENTE, BEN 
ORGANIZADOS E ADECUADOS 
AO INTERLOCUTOR E 
PROPÓSITO COMUNICATIVO, 
SOBRE TEMAS DIVERSOS, 
XERAIS E MÁIS ESPECÍFICOS 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIDADE OU DE 
INTERESE, E DEFENDER UN 
PUNTO DE VISTA SOBRE 
TEMAS XERAIS OU 
RELACIONADOS COA PROPIA 
ESPECIALIDADE, INDICANDO 
OS PROLES E OS CONTRAS 
DAS DISTINTAS OPCIÓNS, ASÍ 
COMO TOMAR PARTE ACTIVA 
EN CONVERSACIÓNS FORMAIS 
OU INFORMAIS DE CERTA 
LONXITUDE, 
DESENVOLVÉNDOSE CUN 
GRAO DE CORRECCIÓN E 
FLUIDEZ QUE PERMITA 
MANTER A COMUNICACIÓN.  
CE2.2. 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, 

EA2.1. FAI PRESENTACIÓNS 
DE CERTA DURACIÓN SOBRE 
TEMAS DO SEU INTERESE 
ACADÉMICO OU 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO DUN 
EXPERIMENTO CIENTÍFICO, 
OU UNHA ANÁLISE DE 
ASPECTOS HISTÓRICOS, 
SOCIAIS OU ECONÓMICOS), 
CUNHA ESTRUTURA CLARA 
QUE AXUDA AOS OÍNTES A 
FIXARSE NOS ASPECTOS 
MÁIS IMPORTANTES, E 
DEMOSTRANDO SEGURIDADE 
Á HORA DE CONTESTAR 
PREGUNTAS DO AUDITORIO 
FORMULADAS CON 
CLARIDADE E A VELOCIDADE 
NORMAL. 
 
EA2.2. DESENVÓLVESE CON 
SEGURIDADE EN 
TRANSACCIÓNS E XESTIÓNS 
COTIÁS E MENOS 
HABITUAIS, XA SEXA CARA A 
CARA, POR TELÉFONO OU 
OUTROS MEDIOS TÉCNICOS, 
SOLICITANDO 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
OFRECENDO EXPLICACIÓNS 
CLARAS E DETALLADAS E 
DESENVOLVENDO A SÚA 

IL2.1.3. FALA SOBRE TEMAS 
INTERCURRICULARES, 
MOSTRANDO OS SEUS 
COÑECEMENTOS SOBRE OS 
MESMOS. CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.4. RESPONDE 
ADECUADAMENTE ÁS 
PREGUNTAS DO PROFESOR  
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.2.2. PRACTICA E 
REPRODUCE A PRONUNCIA 
CORRECTA EN SITUACIÓNS 
COTIÁS DE COMUNICACIÓN. 
CCL, SIE 
IL2.2.3. UTILIZA A LINGUAXE 
XESTUAL PARA FAVORECER A 
COMUNICACIÓN EN 
SITUACIÓNS COTIÁS. CCL, 
CAA 
IL2.2.5. PRACTICA COMO 
RESOLVER PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON 
XESTIÓNS COTIÁS, 
RESPECTANDO AS NORMAS 
SOCIAIS. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

VALORAR AS DIFICULTADES 
E OS RECURSOS 
DISPOÑIBLES.  
 
- COMPENSAR AS 
CARENCIAS LINGÜÍSTICAS 
MEDIANTE PROCEDEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS, 
PARALINGÜÍSTICOS OU 
PARATEXTUAIS: 
 
LINGÜÍSTICOS 
- DEFINIR OU PARAFRASEAR 
UN TERMO OU EXPRESIÓN. 
 
PARALINGÜÍSTICOS E 
PARATEXTUAIS 
- USAR LINGUAXE 
CORPORAL CULTURALMENTE 
PERTINENTE (XESTOS, 
EXPRESIÓNS FACIAIS, 
POSTURAS, CONTACTO 
VISUAL OU CORPORAL, 
PROXÉMICA). 
 
- USAR SONS 
EXTRALINGÜÍSTICOS E 
CALIDADES PROSÓDICAS 
CONVENCIONAIS. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 

PLANIFICANDO O DISCURSO 
SEGUNDO O PROPÓSITO, A 
SITUACIÓN, OS 
INTERLOCUTORES E A CANLE 
DE COMUNICACIÓN; 
RECORRENDO Á PARÁFRASES 
OU A CIRCUNLOQUIOS CANDO 
NON SE ATOPA A EXPRESIÓN 
PRECISA, E IDENTIFICANDO E 
CORRIXINDO OS ERROS QUE 
POIDAN PROVOCAR UNHA 
INTERRUPCIÓN DA 
COMUNICACIÓN. 
CE2.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
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 

ARGUMENTACIÓN DE 
MANEIRA SATISFACTORIA 
NA RESOLUCIÓN DOS 
PROBLEMAS QUE XURDAN. 
 
  
EA2.3. PARTICIPA CON 
SOLTURA EN 
CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS CARA A CARA OU 
POR TELÉFONO OU OUTROS 
MEDIOS TÉCNICOS, NAS QUE 
DESCRIBE CON DETALLE 
FEITOS, EXPERIENCIAS, 
SENTIMENTOS E REACCIÓNS, 
SOÑOS, ESPERANZAS E 
AMBICIÓNS, E RESPONDE 
ADECUADAMENTE AOS 
SENTIMENTOS QUE 
EXPRESAN OS SEUS 
INTERLOCUTORES; 
DESCRIBE CON DETALLE 
EXPERIENCIAS PERSOAIS E 
AS SÚAS REACCIÓNS ANTE 
AS MESMAS; EXPRESA CON 
CONVICCIÓN CRENZAS, 
ACORDOS E DESACORDOS, E 
EXPLICA E XUSTIFICA DE 
MANEIRA PERSUASIVA AS 
SÚAS OPINIÓNS E 
PROXECTOS. 
 
EA2.4. TOMA PARTE 
ADECUADAMENTE EN 
CONVERSACIÓNS FORMAIS, 

 
 
IL2.3.4. É CAPAZ DE NARRAR 
HISTORIAS COMPLEXAS, 
DESCRIBINDO O ARGUMENTO 
E OS PUNTOS 
PRINCIPAIS.CCL, CCEC, SIE 
IL2.3.5. CONVERSA ACERCA 
DE VALORES DE TIPO ÉTICO 
MOSTRANDO RESPECTO CARA 
AO RESTO DE OPINIÓNS.CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.4.3. EXPRESA A SÚA 
OPINIÓN SOBRE CUESTIÓNS 
FORMAIS, RESPECTANDO AS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS. CCL, 
CSC, SIE 
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APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O CRECEMENTO DAS 
VIAXES AÉREAS 
- O PROBLEMA DE CHOQUE 
CULTURAL CANDO SE VIVE 
NUN PAÍS ESTRANXEIRO 
- VIAXES INDEPENDENTE A 
DIFERENZA DAS VIAXES 
ORGANIZADAS 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DISCUTIR SI OS TURISTAS 
DEBEN PAGAR UNHA TAXA 
AMBIENTAL 
- FALAR ACERCA DAS 
EXPERIENCIAS DE 
TRANSPORTE DE RESERVA 
EN LIÑA 
- PREGUNTAR E RESPONDER 
A PREGUNTAS SOBRE 
VIAXES E VACACIÓNS 
- FALAR ACERCA DE 
EXPERIENCIAS DE VIAXE 
ESTRAÑOS 
- PREGUNTAR SI 
GUSTARÍALLE VIVIR E 
ESTUDAR NUN PAÍS 
ESTRANXEIRO 
- PRACTICAR DISCUTIR AS 
OPCIÓNS, PEDIR AOS 
DEMAIS FALAR, FACER 
SUXESTIÓNS, SER 

EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
COMPORTAMENTO QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE2.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ORAL 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE2.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 

ENTREVISTAS, REUNIÓNS E 
DEBATES DE CARÁCTER 
ACADÉMICO 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. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ENTUSIASTA E CHEGAR A UN 
ACORDO 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- 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 VONTADE, 
A INTENCIÓN, A DECISIÓN, 
A PROMESA, A ORDE, A 
AUTORIZACIÓN E A 
PROHIBICIÓN, A EXENCIÓN 
E A OBXECCIÓN. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 

MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE2.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ORAL COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO, 
POÉTICO OU ESTÉTICO 
SINXELO DO IDIOMA. 
CE2.7. REPRODUCIR, 
AXUSTÁNDOSE DEBIDAMENTE 
A ALGUNHA VARIEDADE 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

DISCURSO. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- REPORTED STATEMENTS 
CON SAY AND TELL 
- REPORTED QUESTIONS 
CON QUESTION WORDS E 
YES / NO  
QUESTIONS CON IF  E 
WHETHER 
- REPORTED COMMANDS 
CON TELL, REPORTED 
REQUESTS CON 
ASK E REPORTED 
SUGGESTIONS CON 
SUGGEST.  
- REPORTING VERBS: VERB 
+ (THAT) + CLAUSE; VERB + 
(NOT) TO 
+ INFINITIVE; VERB + 
OBJECT + (NOT) TO + 
INFINITIVE; VERB + 
(NOT) + -ING 
 
LÉXICO ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- AS PERSOAS ASOCIADAS 
COAS VACACIÓNS, 
DESTINOS DE VACACIÓNS E 
OS TIPOS DE VACACIÓNS: 
CAMPERS, CRUISE, CITY 
CENTRE, ETC 
- VERBOS PARA VIAXAR: 
BOOK, GET ON, HIRE, 

ESTÁNDAR DA LINGUA, 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DAS PROPIAS 
INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS, INCLUÍNDO 
A EXPRESIÓN SINXELA DA 
IRONÍA E DO HUMOR. 
CE2.8. 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. 
CE2.9. 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 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

HITCHHIKE, ETC 
- NOMES COMPOSTOS: 
AIRFARE, AIRLINE, 
EXCHANGE RATE, ETC 
- OS PREFIXOS: EXTRA-, 
INTER-, MULTI-, OVER-, RE-, 
UNDER- 
- VERBOS + PREPOSICIÓN: 
CHOOSE BETWEEN, WORRY 
ABOUT, ETC 
- REPORTING VERBS: ADMIT, 
ADVISE, AGREE, APOLOGIZE, 
ETC 
- FRASES PARA FALAR DE 
VIAXES: WE’D LIKE TO 
SPEND … 
THERE IF WE CAN AFFORD 
IT., … CAN BE EXHAUSTING., 
ETC 
- FRASES PARA DISCUTIR AS 
OPCIÓNS, FACER 
SUXESTIÓNS, 
SER ENTUSIASTA, PEDIR 
AOS DEMAIS PARA FALAR E 
CHEGAR A ACORDOS 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN. 
- SÍLABAS ACENTUADAS E 
/Ə/ 
- LETRAS MUDAS 
 
 

PERCIBINDO AS SÚAS 
REACCIÓNS, ASÍ COMO 
DEFENDERSE EN SITUACIÓNS 
MENOS RUTINEIRAS, E 
MESMO DIFÍCILES, P. E. 
CANDO O INTERLOCUTOR 
ACAPARA A QUENDA DE 
PALABRA, OU CANDO A SÚA 
CONTRIBUCIÓN É ESCASA E 
HAXA QUE ENCHER AS 
LAGOAS COMUNICATIVAS OU 
ANIMARLLE A PARTICIPAR. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN: 
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
VIAXES E VACACIÓNS  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO 
MEDIANTE A LECTURA DUN 
TEXTO SOBRE AS VIAXES E 
AS VACACIÓNS.  
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS), AO LER  UN 
TEXTO SOBRE O DIVERTIDO 
DE VIAXAR EN AVIÓN. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE LER 
UN TEXTO SOBRE UNHA 
VOLTA AO MUNDO 
CAMIÑANDO. 
 
- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 

CE3.1. 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 
SI SON DE CARÁCTER 
TÉCNICO CANDO ESTEAN 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE, NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE SE POIDAN 
RELER AS SECCIÓNS 
DIFÍCILES. 
CE3.2. 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 SI 

EA3.1. 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 (P. E. 
ACERCA DE INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN OU DE 
PROCEDEMENTOS 
CIENTÍFICOS). 
 
 
 
EA3.5. COMPRENDE A 
INFORMACIÓN, E IDEAS E 
OPINIÓNS IMPLÍCITAS, EN 
NOTICIAS E ARTIGOS 
XORNALÍSTICOS E DE 
OPINIÓN BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE QUE TRATAN 
DUNHA VARIEDADE DE 
TEMAS DE ACTUALIDADE OU 
MÁIS ESPECIALIZADOS, 
TANTO CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, DENTRO DA 
SÚA ÁREA DE INTERESE, E 
LOCALIZA CON FACILIDADE 
DETALLES RELEVANTES 
NESES TEXTOS. 

IL3.1.1. LE INSTRUCIÓNS, 
INDICACIÓNS, CARTEIS, 
FICHAS INFORMATIVAS, ETC, 
E COMPRENDE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CCEC 
IL3.1.2. LE E IDENTIFICA 
INFORMACIÓN BÁSICA E 
INSTRUCIÓNS NOS 
ENUNCIADOS DOS 
EXERCICIOS. CCL 
IL3.1.3. LE E PON EN 
PRÁCTICA INSTRUCIÓNS E 
CONSELLOS PARA MELLORAR 
AS SÚAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAXE. CCL, CAA 
 
IL3.5.3. LE TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS E EXTRAE 
AS CONCLUSIÓNS 
PERTINENTES. CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.6.1. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE O 
TEMA PRINCIPAL DA 



 
1156 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE AS VIAXES 
ORGANIZADAS E AS VIAXES 
INDEPENDENTES. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS AO LER UN 
DIÁLOGO SOBRE O 
DIVERTIDO QUE É VIAXAR. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O CRECEMENTO DAS 
VIAXES AÉREAS 
- O PROBLEMA DE CHOQUE 
CULTURAL CANDO SE VIVE 
NUN PAÍS ESTRANXEIRO 
- VIAXES INDEPENDENTE A 
DIFERENZA DAS VIAXES 
ORGANIZADAS 

ESTÁN CLARAMENTE 
SINALIZADAS; E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O HUMOR, 
OU O USO POÉTICO OU 
ESTÉTICO DA LINGUA, 
FORMULADOS DE MANEIRA 
CLARA. 
CE3.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE3.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 

 
EA3.6. ENTENDE, EN TEXTOS 
DE REFERENCIA E 
CONSULTA, TANTO EN 
SOPORTE PAPEL COMO 
DIXITAL, INFORMACIÓN 
DETALLADA SOBRE TEMAS 
DA SÚA ESPECIALIDADE NOS 
ÁMBITOS ACADÉMICO OU 
OCUPACIONAL, ASÍ COMO 
INFORMACIÓN CONCRETA 
RELACIONADA CON 
CUESTIÓNS PRÁCTICAS EN 
TEXTOS INFORMATIVOS 
OFICIAIS, INSTITUCIONAIS, 
OU CORPORATIVOS. 
 
 
 
 
 

UNIDADE E EXTRAE 
INFORMACIÓN RELEVANTE. 
CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.3. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE 
TEMAS INTERCURRICULARES 
E ANALÍZAOS. CCL, CMST, 
CCEC 
IL3.6.5. LE E COMPRENDE AS 
EXPLICACIÓNS GRAMATICAIS 
E DE VOCABULARIO DA 
UNIDADE. CCL, CAA 
IL3.6.7. LE E EXTRAE 
INFORMACIÓN DE 
ENCICLOPEDIAS, 
DICIONARIOS  E OUTROS 
MATERIAIS DE REFERENCIA. 
CCL, CAA 
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INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

 
 FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS: 
- LER UN TEXTO SOBRE O 
DIVERTIDO DAS VIAXES 
AÉREAS 
- LER UN TEXTO CURTO 
SOBRE UNHA VOLTA AO 
MUNDO CAMIÑANDO 
- LER UN ENSAIO SOBRE 
VIAXES ORGANIZADAS E 
INDEPENDENTES 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- 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. 
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 

PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN E AS IDEAS (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS, 
CONTRASTE, DIGRESIÓN OU 
RECAPITULACIÓN). 
CE3.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ESCRITO OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE3.6. RECOÑECER LÉXICO 
ESCRITO COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
RELACIONADO COS PROPIOS 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
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INDICADORES DE LOGRO 
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CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 
DISCURSO. 
 
 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- REPORTED STATEMENTS 
CON SAY AND TELL 
- REPORTED QUESTIONS 
CON QUESTION WORDS E 
YES / NO  
QUESTIONS CON IF  E 
WHETHER 
- REPORTED COMMANDS 
CON TELL, REPORTED 
REQUESTS CON 
ASK E REPORTED 
SUGGESTIONS CON 
SUGGEST.  
- REPORTING VERBS: VERB 
+ (THAT) + CLAUSE; VERB + 
(NOT) TO 
+ INFINITIVE; VERB + 
OBJECT + (NOT) TO + 
INFINITIVE; VERB + 
(NOT) + -ING 
 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
MÁIS ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- AS PERSOAS ASOCIADAS 

INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO, POÉTICO OU 
ESTÉTICO DO IDIOMA CANDO 
O CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE3.7. RECOÑECER OS 
VALORES ASOCIADOS A 
CONVENCIÓNS DE FORMATO, 
TIPOGRÁFICAS, 
ORTOGRÁFICAS E DE 
PUNTUACIÓN COMÚNS E 
MENOS HABITUAIS, ASÍ COMO 
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 
DE USO COMÚN E MÁIS 
ESPECÍFICO (P. E. §, ≤). 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

COAS VACACIÓNS, 
DESTINOS DE VACACIÓNS E 
OS TIPOS DE VACACIÓNS: 
CAMPERS, CRUISE, CITY 
CENTRE, ETC 
- VERBOS PARA VIAXAR: 
BOOK, GET ON, HIRE, 
HITCHHIKE, ETC 
- NOMES COMPOSTOS: 
AIRFARE, AIRLINE, 
EXCHANGE RATE, ETC 
- OS PREFIXOS: EXTRA-, 
INTER-, MULTI-, OVER-, RE-, 
UNDER- 
- VERBOS + PREPOSICIÓN: 
CHOOSE BETWEEN, WORRY 
ABOUT, ETC 
- REPORTING VERBS: ADMIT, 
ADVISE, AGREE, APOLOGIZE, 
ETC 
- FRASES PARA FALAR DE 
VIAXES: WE’D LIKE TO 
SPEND … 
THERE IF WE CAN AFFORD 
IT., … CAN BE EXHAUSTING., 
ETC 
- FRASES PARA DISCUTIR AS 
OPCIÓNS, FACER 
SUXESTIÓNS, 
SER ENTUSIASTA, PEDIR 
AOS DEMAIS PARA FALAR E 
CHEGAR A ACORDOS 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 



 
1160 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
LECTURA, A ORTOGRAFÍA DE 
PALABRAS RELACIONADAS 
CON VIAXES E VACACIÓNS. 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS 
ESCRITOS RELACIONADOS 
COA PREFERENCIA POLAS 
VIAXES ORGANIZADAS OU 
AS VIAXES INDEPENDENTES. 
 
PLANIFICACIÓN 
- LOCALIZAR E USAR 
ADECUADAMENTE RECURSOS 
LINGÜÍSTICOS OU 
TEMÁTICOS (USO DUN 
DICIONARIO OU 
GRAMÁTICA, OBTENCIÓN DE 
AXUDA, ETC,). 
 
EXECUCIÓN 
- REAXUSTAR A TAREFA 
(EMPRENDER UNHA 
VERSIÓN MÁIS MODESTA DA 
TAREFA) OU A MENSAXE 
(FACER CONCESIÓNS NO 
QUE REALMENTE LLE 
GUSTARÍA EXPRESAR), TRAS 
VALORAR AS DIFICULTADES 
E OS RECURSOS 
DISPOÑIBLES.  
 
- APOIARSE EN E SACAR O 
MÁXIMO PARTIDO DOS 
COÑECEMENTOS PREVIOS 
(UTILIZAR LINGUAXE 
‘PREFABRICADA’, ETC).  
 

CE4.1. ESCRIBIR, EN 
CALQUERA SOPORTE, TEXTOS 
BEN ESTRUTURADOS SOBRE 
UNHA AMPLA SERIE DE TEMAS 
RELACIONADOS COS PROPIOS 
INTERESES OU 
ESPECIALIDADE, FACENDO 
DESCRICIÓNS CLARAS E 
DETALLADAS; SINTETIZANDO 
INFORMACIÓN E 
ARGUMENTOS 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 DISTINTAS 
OPCIÓNS, UTILIZANDO PARA 
ISO OS ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS ADECUADOS 
PARA DOTAR AO TEXTO DE 
COHESIÓN E COHERENCIA E 
MANEXANDO UN LÉXICO 
ADAPTADO AO CONTEXTO E 
AO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO QUE SE 
PERSEGUE. 
CE4.2. COÑECER, 
SELECCIONAR E APLICAR AS 
ESTRATEXIAS MÁIS 
ADECUADAS PARA ELABORAR 
TEXTOS ESCRITOS BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 

EA4.1. COMPLETA UN 
CUESTIONARIO DETALLADO 
CON INFORMACIÓN 
PERSOAL, ACADÉMICA OU 
LABORAL (P. E. PARA 
MATRICULARSE NUNHA 
UNIVERSIDADE, SOLICITAR 
UN TRABALLO, ABRIR UNHA 
CONTA BANCARIA, OU 
TRAMITAR UN VISADO). 
 
 
 
 
 
 
EA4.3. TOMA NOTAS, CO 
SUFICIENTE DETALLE, 
DURANTE UNHA 
CONFERENCIA, CHARLA OU 
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. 
 
EA4.4. ESCRIBE NOTAS, 
ANUNCIOS, MENSAXES E 
COMENTARIOS, EN 
CALQUERA SOPORTE, NOS 
QUE TRANSMITE E SOLICITA 

IL4.1.1. ESCRIBE 
FORMULARIOS, 
CUESTIONARIOS, FICHAS, 
ETC, CON INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CSC, SIE 
IL4.1.2. COMPLETA 
ACTIVIDADES ESCRITAS CON 
INFORMACIÓN PERSOAL OU 
RELATIVA AOS SEUS 
INTERESES PERSOAIS. CCL, 
SIE 
IL4.1.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES DE REPASO E  
AUTO-AVALIACIÓN CON 
INFORMACIÓN RELATIVA AOS 
SEUS INTERESES. CCL, CAA 
 
IL4.3.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
IL4.3.3. É CAPAZ DE FACER 
LISTAXES E RESUMOS SOBRE 
TEMAS MÁIS OU MENOS 
COMPLEXOS. CCL, SIE 
 
 
 
 
IL4.4.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O CRECEMENTO DAS 
VIAXES AÉREAS 
- O PROBLEMA DE CHOQUE 
CULTURAL CANDO SE VIVE 
NUN PAÍS ESTRANXEIRO 
- VIAXES INDEPENDENTE A 
DIFERENZA DAS VIAXES 
ORGANIZADAS 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- EXPRESIÓNS DE ESTUDO 
DE OPINIÓN: I COMPLETEI 
AGREE., ETC 
- APRENDER A UTILIZAR 
CONECTORES DE PROPÓSITO 
- ESCRIBIR UN ENSAIO DE 
OPINIÓN 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- NARRACIÓN DE 
ACONTECEMENTOS PASADOS 
PUNTUAIS E HABITUAIS, 
DESCRICIÓN DE ESTADOS E 

LONXITUDE, P. E. 
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 CONTEXTO 
ESPECÍFICOS. 
CE4.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS 
BEN AXUSTADOS AO 
CONTEXTO ESPECÍFICO, OS 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS MÁIS 
RELEVANTES DA LINGUA E 
CULTURAS META RELATIVOS A 
COSTUMES, USOS, 
ACTITUDES, VALORES E 
CRENZAS, E SUPERAR AS 
DIFERENZAS CON RESPECTO 
ÁS LINGUAS E CULTURAS 
PROPIAS E OS 
ESTEREOTIPOS, 
DEMOSTRANDO CONFIANZA 
NO USO DE DIFERENTES 
REXISTROS OU OUTROS 
MECANISMOS DE 
ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 

INFORMACIÓN DETALLADA, 
EXPLICACIÓNS, REACCIÓNS 
E OPINIÓNS SOBRE TEMAS 
PERSOAIS, ACADÉMICOS OU 
OCUPACIONAIS, 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS E NORMAS DE 
CORTESÍA E DA ETIQUETA. 
 
EA4.5. ESCRIBE INFORMES 
EN FORMATO 
CONVENCIONAL E DE 
ESTRUTURA CLARA 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO E 
CONCLUSIÓNS DUN 
EXPERIMENTO, SOBRE UN 
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO, 
UNHAS PRÁCTICAS OU UN 
TRABALLO DE 
INVESTIGACIÓN), OU MENOS 
HABITUAIS (P. E. UN 
PROBLEMA XURDIDO 
DURANTE UNHA ESTANCIA 
NO ESTRANXEIRO), 
DESENVOLVENDO UN 
ARGUMENTO; RAZOANDO A 
FAVOR OU EN CONTRA DUN 
PUNTO DE VISTA CONCRETO; 
EXPLICANDO AS VANTAXES E 
DESVANTAXES DE VARIAS 
OPCIÓNS, E ACHEGANDO 
CONCLUSIÓNS 
XUSTIFICADAS. 

 
 
 
 
IL4.5.2. ESCRIBE 
DESCRICIÓNS DE PERSOAS, 
LUGARES, SENTIMENTOS, 
ETC, DE FORMA 
RESPECTUOSA. CCL, CSC SIE 
IL4.5.4. ESCRIBE HISTORIAS 
DE FICCIÓN, EXTRACTOS DE 
NOVELAS, ENSAIOS, 
NARRACIÓNS INCLUÍNDO 
INFORMACIÓN DETALLADA. 
CCL, CEEC, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

SITUACIÓNS PRESENTES, E 
EXPRESIÓN DE PREDICIÓNS 
E DE SUCESOS FUTUROS A 
CURTO, MEDIO E LONGO 
PRAZO. 
- EXPRESIÓN DA 
CURIOSIDADE, O 
COÑECEMENTO, A CERTEZA, 
A CONFIRMACIÓN, A 
DÚBIDA, A CONXECTURA, O 
ESCEPTICISMO E A 
INCREDULIDADE.  
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
- ESTABLECEMENTO E 
XESTIÓN DA 
COMUNICACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DO 
DISCURSO. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- REPORTED STATEMENTS 
CON SAY AND TELL 
- REPORTED QUESTIONS 
CON QUESTION WORDS E 
YES / NO  
QUESTIONS CON IF  E 
WHETHER 
- REPORTED COMMANDS 
CON TELL, REPORTED 
REQUESTS CON 
ASK E REPORTED 
SUGGESTIONS CON 
SUGGEST.  

EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
PRESENTACIÓN TEXTUAL QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
MALENTENDIDOS OU 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE4.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ESCRITO 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE4.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- REPORTING VERBS: VERB 
+ (THAT) + CLAUSE; VERB + 
(NOT) TO 
+ INFINITIVE; VERB + 
OBJECT + (NOT) TO + 
INFINITIVE; VERB + 
(NOT) + -ING 
 
LÉXICO ESCRITO DE COMÚN 
E MÁIS ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- AS PERSOAS ASOCIADAS 
COAS VACACIÓNS, 
DESTINOS DE VACACIÓNS E 
OS TIPOS DE VACACIÓNS: 
CAMPERS, CRUISE, CITY 
CENTRE, ETC 
- VERBOS PARA VIAXAR: 
BOOK, GET ON, HIRE, 
HITCHHIKE, ETC 
- NOMES COMPOSTOS: 
AIRFARE, AIRLINE, 
EXCHANGE RATE, ETC 
- OS PREFIXOS: EXTRA-, 
INTER-, MULTI-, OVER-, RE-, 
UNDER- 
- VERBOS + PREPOSICIÓN: 
CHOOSE BETWEEN, WORRY 
ABOUT, ETC 
- REPORTING VERBS: ADMIT, 
ADVISE, AGREE, APOLOGIZE, 
ETC 
- FRASES PARA FALAR DE 
VIAXES: WE’D LIKE TO 
SPEND … 

ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE4.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO E 
ESTÉTICO SINXELO DO 
IDIOMA. 
CE4.7. AXUSTARSE CON 
CONSISTENCIA AOS PATRÓNS 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

THERE IF WE CAN AFFORD 
IT., … CAN BE EXHAUSTING., 
ETC 
- FRASES PARA DISCUTIR AS 
OPCIÓNS, FACER 
SUXESTIÓNS, 
SER ENTUSIASTA, PEDIR 
AOS DEMAIS PARA FALAR E 
CHEGAR A ACORDOS 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
ESCRITURA, A ORTOGRAFÍA 
DE PALABRAS 
RELACIONADAS CON VIAXES 
E VACACIÓNS. 
 

ORTOGRÁFICOS, DE 
PUNTUACIÓN E DE FORMATO 
DE USO COMÚN, E ALGÚNS DE 
CARÁCTER MÁIS ESPECÍFICO 
(P. E. ABREVIATURAS OU 
ASTERISCOS); SABER 
MANEXAR PROCESADORES DE 
TEXTOS PARA RESOLVER, P. 
E., DÚBIDAS SOBRE 
VARIANTES ORTOGRÁFICAS 
EN DIVERSOS ESTÁNDARES 
DA LINGUA, E UTILIZAR CON 
SOLTURA AS CONVENCIÓNS 
ESCRITAS QUE REXEN NA 
COMUNICACIÓN POR 
INTERNET. 

  

UNIDADE 5: TRAVEL  
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CONTIDOS INTERCURRICULARES 
 
A TRAVÉS DA APRENDIZAXE DESTES CONTIDOS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓN POPULAR (CCEC):   
 

 XEOGRAFÍA: VIAXES, DESTINOS E TIPOS POPULARES DE VACACIÓNS 
 

 
 
 

VALORES E ACTITUDES (CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL) 
 
A TRAVÉS DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DESTES VALORES DESENVÓLVENSE AS COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC): 
 
VALORES: 
 

 EDUCACIÓN PARA A PAZ: ACEPTAR A CONVIVENCIA DE PERSOAS DOUTRAS CULTURAS NO 
NOSO PAÍS.  

 EDUCACIÓN PARA O LECER: A IMPORTANCIA DE GOZAR DAS VACACIÓNS. 
 
ACTITUDES: 
 

 EDUCACIÓN E RESPECTO NA LINGUA ESTRANXEIRA.  
 ESFORZO CO VOCABULARIO E ESTRUTURAS NOVOS. 
 INTERESE E RESPECTO CARA ÁS OPINIÓNS DOS COMPAÑEIROS, A SÚA LINGUA MATERNA, 

ACENTO, ORIXE, ETC.  
 SUPERAR O BLOQUEO MENTAL CANDO SE COÑECE A NOVOS FALANTES DA LINGUA 

ESTRANXEIRA 
 ESCOITA ATENTA E MOSTRANDO SEGURIDADE 
 USO DA LINGUA ESTRANXEIRA NA CLASE 

 
 
 
 

UNIDADE 5: TRAVEL  
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 
  
A TRAVÉS DO USO DESTAS FERRAMENTAS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA DIXITAL (CD): 
 
MATERIAL DIXITAL 
 

 INITIATIVE 2 DIGITAL COURSE 
 STUDENT’S WEBSITE 
 SOUNDS APP 
 ORAL EXAMS DVD 

 
ACTIVIDADES 
 

 UTILIZAR PARA O AUTOAPRENDIZAXE A PÁXINA WEB DO ESTUDANTE  
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO 
 
A TRAVÉS DAS SEGUINTES ACTIVIDADES DESENVÓLVESE O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 INICIATIVA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE GRUPO  
- REALIZAR O SAY IT ALOUD 
- FALAR SOBRE O TEMA INTERCURRICULAR E FACER A ACTIVIDADE CLIL 
- SPEAK ABOUT IT PARA DESENVOLVER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
- INTERPRETAR DIÁLOGOS 
- FACER A SECCIÓN THINK & DISCUSS 

 
 EMPRENDIMENTO PARA FACER AS TAREFAS INDIVIDUAIS POR SI MESMOS: 

- COMPLETAR A SECCIÓN VOCABULARY IN ACTION 
- PRACTICAR A SECCIÓN PRONUNCIATION 
- COMPLETAR A SECCIÓN UNIVERSITY SKILLS 
- LER OS TEXTOS CULTURAIS PROPOSTOS NA UNIDADE 
- FACER UNHA ACTIVIDADE DE ESCRITURA 
- REVISAR E AUTOAVALIAR OS CONTIDOS APRESOS 
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE38 
 
AO FINALIZAR A UNIDADE, O ALUMNO SERÁ CAPAZ DE:  
 

 ENTENDER, MEMORIZAR E USAR CORRECTAMENTE OS ADXECTIVOS SOBRE XENTE QUE TRABALLA, SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS 
RELATIVOS AO TRABALLO, PHRASAL VERBS E PALABRAS QUE SE CONFUNDEN FACILMENTE CCL, CMCT, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA DUN TEXTO SOBRE A UNIVERSIDADE E O TRABALLO CCL, CCEC, CSC, CAA 
 COMPRENDER E UTILIZAR CORRECTAMENTE PRONOUNS IN DEFINING E NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES,  INCLUÍNDO A 

OMISIÓN 
DOS PRONOMES RELATIVOS E A PUNTUACIÓN CORRECTA, E RELATIVE CLAUSES CON PREPOSICIÓNS CCL, CAA 

 IDENTIFICAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A UNHA INUSUAL FÓRMULA PARA BUSCAR EMPREGO A TRAVÉS DUNHA 
ACTIVIDADE DE ESCOITA CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA 

 FACER UNHA DECLARACIÓN PERSOAL CCL, CSC, CAA, SIE 
 ESCRIBIR UNHA CARTA FORMAL CCL, CAA, SIE 

 
 
  
                                                 

38 Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; 
CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 

UNIDADE 6: WORK  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN:  
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE TIPO DE TAREFA E 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
O MUNDO LABORAL.  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO, 
MEDIANTE ESCÓITAA DUN 
TEXTO SOBRE O EMPREGO 
QUE LLES GUSTARÍA TER NO 
FUTURO. 
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS) AO 
ESCOITAR UN 
CUESTIONARIO SOBRE O 
MUNDO LABORAL. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE 
ESCOITAR UN 
CUESTIONARIO SOBRE QUE 
TRABALLO NON LLES 
GUSTARÍA TER. 
 

CE1.1. IDENTIFICAR AS IDEAS 
PRINCIPAIS, INFORMACIÓN 
DETALLADA E IMPLICACIÓNS 
XERAIS DE TEXTOS DE CERTA 
LONXITUDE, BEN 
ORGANIZADOS E 
LINGÜISTICAMENTE 
COMPLEXOS, NUNHA 
VARIEDADE DE LINGUA 
ESTÁNDAR E ARTICULADOS A 
VELOCIDADE NORMAL, QUE 
TRATEN DE TEMAS TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, MESMO SI SON 
DE CARÁCTER TÉCNICO 
CANDO ESTEAN DENTRO DO 
PROPIO CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE AS CONDICIÓNS 
ACÚSTICAS SEXAN BOAS E 
PÓIDANSE CONFIRMAR 
CERTOS DETALLES.  
CE1.2. 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 

EA1.2. 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 (P. 
E. 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. 
 
EA1.3. IDENTIFICA AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS DE 
CONVERSACIÓNS E DEBATES 
RELATIVAMENTE EXTENSOS 
E ANIMADOS ENTRE VARIOS 
INTERLOCUTORES QUE 
TEÑEN LUGAR NA SÚA 
PRESENZA, SOBRE TEMAS 
XERAIS, DE ACTUALIDADE 
OU DO SEU INTERESE, 
SEMPRE QUE O DISCURSO 

IL1.2.2. ESCOITA E ENTENDE 
AS PREGUNTAS DO PROFESOR 
SOBRE TEMAS FAMILIARES E 
COTIÁNS. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL1.3.1. PRESENZA 
CONVERSACIÓNS SOBRE O 
TEMA DA UNIDADE E EXTRAE 
A INFORMACIÓN ESENCIAL. 
CCL 
IL1.3.3. ESCOITA DEBATES 
EXTENSOS SOBRE TEMAS DE 
INTERESE E EXTRAE A 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 
 
 
 
 
IL1.4.3. COMPRENDE 
DEBATES OU DISCUSIÓNS 
SOBRE TEMAS DO SEU 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
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INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE O EMPREGO 
MELLOR PAGADO NOS SEUS 
PAÍSES. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS, AO ESCOITAR 
UN DIÁLOGO SOBRE A 
PROCURA DE EMPREGO. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O COÑECEMENTO DAS 
BOAS E MALAS CALIDADES 
PERSOAIS PARA O LUGAR DE 
TRABALLO 
- O SISTEMA 

IMPLÍCITAS COMO 
EXPLÍCITAS DO TEXTO, 
FORMULADAS DE MANEIRA 
CLARA; E MATICES COMO A 
IRONÍA OU O HUMOR, OU O 
USO POÉTICO OU ESTÉTICO 
DA LINGUA CANDO A IMAXE 
FACILITA A COMPRENSIÓN. 
CE1.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 
CE1.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 

ESTEA ESTRUTURADO E NON 
SE FAGA UN USO MOI 
IDIOMÁTICO DA LINGUA. 
 
EA1.4. COMPRENDE, EN 
DEBATES E CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS SOBRE TEMAS 
HABITUAIS OU DO SEU 
INTERESE, A POSTURA OU 
PUNTO DE VISTA DOS SEUS 
INTERLOCUTORES, ASÍ 
COMO ALGÚNS SENTIDOS 
IMPLÍCITOS E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O 
HUMOR. 
 
EA1.6. COMPRENDE A LIÑA 
ARGUMENTAL, AS IDEAS 
PRINCIPAIS, OS DETALLES 
RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS XERAIS EN 
PRESENTACIÓNS, 
CONFERENCIAS OU 
SEMINARIOS DE CERTA 
EXTENSIÓN E 
COMPLEXIDADE SOBRE 
TEMAS ACADÉMICOS OU 
PROFESIONAIS DA SÚA ÁREA 
DE INTERESE, TANTO 
CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, SEMPRE QUE 
HAXA MARCADORES QUE 
ESTRUTUREN O DISCURSO E 
GUÍEN A COMPRENSIÓN. 
 

INTERESE E PARTICIPA 
RESPECTANDO AS NORMAS. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
IL1.6.1. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE O TEMA 
DA UNIDADE  E INTERPRETA 
A INFORMACIÓN. CCL, CMCT 
IL1.6.2. ESCOITA 
GRAVACIÓNS SOBRE TEMAS 
SOCIOCULTURAIS E ANALIZA 
AS DIFERENZAS RESPECTO DA 
PROPIA CULTURA. CCL, CCEC, 
CSC 
IL1.6.4. ESCOITA CHARLAS 
OU CONFERENCIAS SOBRES 
TEMAS DE INTERESE E CAPTA 
A INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL. CCL, CCEC 
 
 
 
IL1.7.1. ESCOITA EXTRACTOS 
DE PROGRAMAS DE RADIO OU 
DE TELEVISIÓN E EXTRAE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
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UNIVERSITARIO NO REINO 
UNIDO E O PROCESO DE 
SOLICITUDE 
- O PROBLEMA DA TENSIÓN 
RELACIONADA CO TRABALLO 
- BEN SOUTHALL E 'O 
MELLOR TRABALLO DO 
MUNDO' 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- ESCOITAR CATRO 
MONÓLOGOS SOBRE 
EMPREGOS 
- ESCOITAR UNHA 
ENTREVISTA DE RADIO 
SOBRE UN TRABALLO MOI 
INUSUAL 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
PROFESIONAL.  
- 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 

COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN (ENTRE 
OUTROS, TOPICALIZACIÓN (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS), 
CONTRASTE, DIGRESIÓN, OU 
RECAPITULACIÓN).  
CE1.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ORAL OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE1.6. RECOÑECER LÉXICO 
ORAL COMÚN E MÁIS 

EA1.7. 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. 
 

CCL, CD 
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APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PRAZO. 
- 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. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- DEFINING RELATIVE 
CLAUSES CON WHO / THAT, 
WHICH / THAT, 
WHERE, WHEN AND WHOSE 
- NON-DEFINING CLAUSES 
CON WHO , WHICH, WHERE, 
WHEN E WHOSE 
- OMISIÓN DO PRONOME 
OBXECTO EN DEFINING 
RELATIVE CLAUSES, EX. 
THAT’S THE COMPANY 
(WHICH / THAT) GAVE ME 
MY FIRST JOB. 
- USAR CÓMALAS NAS NON-
DEFINING RELATIVE 
CLAUSES 

ESPECIALIZADO, 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO OU POÉTICO 
DO IDIOMA CANDO O 
CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE1.7. DISCRIMINAR 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, E 
RECOÑECER OS SEUS 
SIGNIFICADOS E INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS EXPRESAS, 
ASÍ COMO ALGUNHAS DE 
CARÁCTER IMPLÍCITO 
(INCLUÍNDO A IRONÍA E O 
HUMOR) CANDO A 
ARTICULACIÓN É CLARA. 
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APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- RELATIVE CLAUSES CON 
PREPOSICIÓNS, EX., THE 
ORGANIZATION FOR WHICH 
I WORKED., THE PERSON TO 
WHOM I SPOKE., ETC 
 
LÉXICO ORAL DE USO 
COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- ADXECTIVOS PARA AS 
PERSOAS NO TRABALLO: 
CREATIVE, EFFICIENT, ETC 
- SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS 
RELACIONADOS CO 
TRABALLO: APPLY FOR A 
JOB / ADVERTISE A JOB, 
CANDIDATE / 
INTERVIEWER, ETC 
- PHRASAL VERBS: DEAL 
WITH, END UP, GET ON, 
MOVE OUT, PUT 
UP WITH, TAKE ON 
- PALABRAS FACILMENTE-
CONFUSAS: HOPE / EXPECT, 
LOSE / MISS, ETC 
- FRASES PARA FALAR DO 
TRABALLO: I THINK JOB 
SECURITY IS VERY 
IMPORTANT … , I’D LIKE A 
JOB WITH SOME VARIETY., 
ETC 
- FRASES PARA FACER UNHA 
DECLARACIÓN PERSOAL: LET 
ME 
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INTRODUCE MYSELF., I’M 
INTERESTED IN … , ETC 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN: 
- /ɜː/ E /Ɔː/ 
- RITMO 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
RELACIONADOS CO MUNDO 
LABORAL, COAS CALIDADES 
QUE HAI QUE TER PARA 
DESENVOLVER UN EMPREGO, 
SOBRE A IMPORTANCIA DE 
IR A   A UNIVERSIDADE, E 
SOBRE TRABALLOS RAROS, 
PRACTICANDO CON TODO 
ISO AS SEGUINTES 
ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN ORAL: 
 
PLANIFICACIÓN 
- CONCIBIR A MENSAXE CON 
CLARIDADE, DISTINGUINDO 
A SÚA IDEA OU IDEAS 
PRINCIPAIS E A SÚA 
ESTRUTURA BÁSICA. 
 
EXECUCIÓN 
- EXPRESAR A MENSAXE CON 
CLARIDADE, COHERENCIA, 
ESTRUTURÁNDOO 
ADECUADAMENTE E 
AXUSTÁNDOSE, NO SEU 
CASO, AOS MODELOS E 
FÓRMULAS DE CADA TIPO 
DE TEXTO.  

CE2.1. CONSTRUÍR TEXTOS 
CLAROS E CO DETALLE 
SUFICIENTE, BEN 
ORGANIZADOS E ADECUADOS 
AO INTERLOCUTOR E 
PROPÓSITO COMUNICATIVO, 
SOBRE TEMAS DIVERSOS, 
XERAIS E MÁIS ESPECÍFICOS 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIDADE OU DE 
INTERESE, E DEFENDER UN 
PUNTO DE VISTA SOBRE 
TEMAS XERAIS OU 
RELACIONADOS COA PROPIA 
ESPECIALIDADE, INDICANDO 
OS PROLES E OS CONTRAS 
DAS DISTINTAS OPCIÓNS, ASÍ 
COMO TOMAR PARTE ACTIVA 
EN CONVERSACIÓNS FORMAIS 
OU INFORMAIS DE CERTA 
LONXITUDE, 
DESENVOLVÉNDOSE CUN 
GRAO DE CORRECCIÓN E 
FLUIDEZ QUE PERMITA 
MANTER A COMUNICACIÓN.  
CE2.2. COÑECER, 
SELECCIONAR CON COIDADO, 
E SABER APLICAR 
EFICAZMENTE E CON CERTA 
NATURALIDADE, AS 
ESTRATEXIAS ADECUADAS 

EA2.1. FAI PRESENTACIÓNS 
DE CERTA DURACIÓN SOBRE 
TEMAS DO SEU INTERESE 
ACADÉMICO OU 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO DUN 
EXPERIMENTO CIENTÍFICO, 
OU UNHA ANÁLISE DE 
ASPECTOS HISTÓRICOS, 
SOCIAIS OU ECONÓMICOS), 
CUNHA ESTRUTURA CLARA 
QUE AXUDA AOS OÍNTES A 
FIXARSE NOS ASPECTOS 
MÁIS IMPORTANTES, E 
DEMOSTRANDO SEGURIDADE 
Á HORA DE CONTESTAR 
PREGUNTAS DO AUDITORIO 
FORMULADAS CON 
CLARIDADE E A VELOCIDADE 
NORMAL. 
 
EA2.2. DESENVÓLVESE CON 
SEGURIDADE EN 
TRANSACCIÓNS E XESTIÓNS 
COTIÁS E MENOS 
HABITUAIS, XA SEXA CARA A 
CARA, POR TELÉFONO OU 
OUTROS MEDIOS TÉCNICOS, 
SOLICITANDO 
INFORMACIÓN DETALLADA, 

IL2.1.1. FAI PRESENTACIÓNS 
SIMPLES RELACIONADAS CO 
TEMA DA UNIDADE SEGUINDO 
UN EXEMPLO. CCL, SIE 
IL2.1.3. FALA SOBRE TEMAS 
INTERCURRICULARES, 
MOSTRANDO OS SEUS 
COÑECEMENTOS SOBRE OS 
MESMOS. CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.5. PARTICIPA EN 
TRABALLOS COOPERATIVOS 
(PROXECTOS, 
PRESENTACIÓNS, ETC) E 
EXPONOS ANTE A CLASE. CCL, 
SIE, CCEC 
 
 
 
 
IL2.2.1. PRACTICA DIÁLOGOS 
SOBRE SITUACIÓNS COTIÁS 
SEGUINDO UN MODELO. CCL, 
SIE 
IL2.2.2. PRACTICA E 
REPRODUCE A PRONUNCIA 
CORRECTA EN SITUACIÓNS 
COTIÁS DE COMUNICACIÓN. 
CCL, SIE 
IL2.2.3. UTILIZA A LINGUAXE 
XESTUAL PARA FAVORECER A 
COMUNICACIÓN EN 

UNIDADE 6: WORK  
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- COMPENSAR AS 
CARENCIAS LINGÜÍSTICAS 
MEDIANTE PROCEDEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS, 
PARALINGÜÍSTICOS OU 
PARATEXTUAIS: 
 
LINGÜÍSTICOS 
- DEFINIR OU PARAFRASEAR 
UN TERMO OU EXPRESIÓN. 
 
PARALINGÜÍSTICOS E 
PARATEXTUAIS 
- PEDIR AXUDA.  
 
- USAR LINGUAXE 
CORPORAL CULTURALMENTE 
PERTINENTE (XESTOS, 
EXPRESIÓNS FACIAIS, 
POSTURAS, CONTACTO 
VISUAL OU CORPORAL, 
PROXÉMICA). 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O COÑECEMENTO DAS 
BOAS E MALAS CALIDADES 

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 PARÁFRASES 
OU A CIRCUNLOQUIOS CANDO 
NON SE ATOPA A EXPRESIÓN 
PRECISA, E IDENTIFICANDO E 
CORRIXINDO OS ERROS QUE 
POIDAN PROVOCAR UNHA 
INTERRUPCIÓN DA 
COMUNICACIÓN. 
CE2.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ORAIS 
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 

OFRECENDO EXPLICACIÓNS 
CLARAS E DETALLADAS E 
DESENVOLVENDO A SÚA 
ARGUMENTACIÓN DE 
MANEIRA SATISFACTORIA 
NA RESOLUCIÓN DOS 
PROBLEMAS QUE XURDAN. 
 
EA2.3. PARTICIPA CON 
SOLTURA EN 
CONVERSACIÓNS 
INFORMAIS CARA A CARA OU 
POR TELÉFONO OU OUTROS 
MEDIOS TÉCNICOS, NAS QUE 
DESCRIBE CON DETALLE 
FEITOS, EXPERIENCIAS, 
SENTIMENTOS E REACCIÓNS, 
SOÑOS, ESPERANZAS E 
AMBICIÓNS, E RESPONDE 
ADECUADAMENTE AOS 
SENTIMENTOS QUE 
EXPRESAN OS SEUS 
INTERLOCUTORES; 
DESCRIBE CON DETALLE 
EXPERIENCIAS PERSOAIS E 
AS SÚAS REACCIÓNS ANTE 
AS MESMAS; EXPRESA CON 
CONVICCIÓN CRENZAS, 
ACORDOS E DESACORDOS, E 
EXPLICA E XUSTIFICA DE 
MANEIRA PERSUASIVA AS 
SÚAS OPINIÓNS E 
PROXECTOS. 
 
EA2.4. TOMA PARTE 

SITUACIÓNS COTIÁS. CCL, 
CAA 
 
 
IL2.3.3. MOSTRA ACORDO OU 
DESACORDO RESPECTO DAS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS DE 
FORMA RESPECTUOSA. CCL, 
CSC; SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL2.4.3. EXPRESA A SÚA 
OPINIÓN SOBRE CUESTIÓNS 
FORMAIS, RESPECTANDO AS 
OPINIÓNS DOS DEMAIS. CCL, 
CSC, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PERSOAIS PARA O LUGAR DE 
TRABALLO 
- O SISTEMA 
UNIVERSITARIO NO REINO 
UNIDO E O PROCESO DE 
SOLICITUDE 
- O PROBLEMA DA TENSIÓN 
RELACIONADA CO TRABALLO 
- BEN SOUTHALL E 'O 
MELLOR TRABALLO DO 
MUNDO' 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- DISCUTIR AS CALIDADES 
PERSOAIS PARA O LUGAR DE 
TRABALLO 
- FACER UNHA DESCRICIÓN 
PERSOAL SOBRE  
- PREGUNTAR E RESPONDER 
A PREGUNTAS SOBRE O 
EMPREGO E O TRABALLO 
- DISCUTIR AS VANTAXES 
DE IR Á UNIVERSIDADE 
- FALAR ACERCA DE SI 
GUSTARÍALLES UN 
TRABALLO INUSUAL 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 

REXISTROS OU OUTROS 
MECANISMOS DE 
ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 
EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
COMPORTAMENTO QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE2.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ORAL 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE2.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 

ADECUADAMENTE EN 
CONVERSACIÓNS FORMAIS, 
ENTREVISTAS, REUNIÓNS E 
DEBATES DE CARÁCTER 
ACADÉMICO 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. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PROFESIONAL.  
- 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. 
- 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. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- DEFINING RELATIVE 
CLAUSES CON WHO / THAT, 
WHICH / THAT, 
WHERE, WHEN AND WHOSE 
- NON-DEFINING CLAUSES 
CON WHO , WHICH, WHERE, 
WHEN E WHOSE 

QUE CONDUZAN A 
MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE2.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ORAL COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO, 
POÉTICO OU ESTÉTICO 
SINXELO DO IDIOMA. 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- OMISIÓN DO PRONOME 
OBXECTO EN DEFINING 
RELATIVE CLAUSES, EX. 
THAT’S THE COMPANY 
(WHICH / THAT) GAVE ME 
MY FIRST JOB. 
- USAR CÓMALAS NAS NON-
DEFINING RELATIVE 
CLAUSES 
- RELATIVE CLAUSES CON 
PREPOSICIÓNS, EX., THE 
ORGANIZATION FOR WHICH 
I WORKED., THE PERSON TO 
WHOM I SPOKE., ETC 
 
LÉXICO ORAL COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
- ADXECTIVOS PARA AS 
PERSOAS NO TRABALLO: 
CREATIVE, EFFICIENT, ETC 
- SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS 
RELACIONADAS CO 
TRABALLO: APPLY FOR A 
JOB / ADVERTISE A JOB, 
CANDIDATE / 
INTERVIEWER, ETC 
- PHRASAL VERBS: DEAL 
WITH, END UP, GET ON, 
MOVE OUT, PUT 
UP WITH, TAKE ON 
- PALABRAS FACILMENTE-
CONFUSAS: HOPE / EXPECT, 
LOSE / MISS, ETC 
- FRASES PARA FALAR DO 

CE2.7. REPRODUCIR, 
AXUSTÁNDOSE DEBIDAMENTE 
A ALGUNHA VARIEDADE 
ESTÁNDAR DA LINGUA, 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN DE USO COMÚN E 
MÁIS ESPECÍFICOS, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DAS PROPIAS 
INTENCIÓNS 
COMUNICATIVAS, INCLUÍNDO 
A EXPRESIÓN SINXELA DA 
IRONÍA E DO HUMOR. 
CE2.8. 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. 
CE2.9. XESTIONAR A 
INTERACCIÓN DE MANEIRA 
EFICAZ EN SITUACIÓNS 
HABITUAIS, RESPECTANDO E 
TOMANDO A QUENDA DE 
PALABRA CON AMABILIDADE 
E CANDO SE DESEXA, E 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

TRABALLO: I THINK JOB 
SECURITY IS VERY 
IMPORTANT … , I’D LIKE A 
JOB WITH SOME VARIETY., 
ETC 
- FRASES PARA FACER UNHA 
DECLARACIÓN PERSOAL: LET 
ME 
INTRODUCE MYSELF., I’M 
INTERESTED IN … , ETC 
 
PATRÓNS SONOROS, 
ACENTUAIS, RÍTMICOS E DE 
ENTOACIÓN. 
- /ɜː/ E /Ɔː/ 
- RITMO 
 
 

AXUSTANDO A PROPIA 
CONTRIBUCIÓN Á DOS 
INTERLOCUTORES 
PERCIBINDO AS SÚAS 
REACCIÓNS, ASÍ COMO 
DEFENDERSE EN SITUACIÓNS 
MENOS RUTINEIRAS, E 
MESMO DIFÍCILES, P. E. 
CANDO O INTERLOCUTOR 
ACAPARA A QUENDA DE 
PALABRA, OU CANDO A SÚA 
CONTRIBUCIÓN É ESCASA E 
HAXA QUE ENCHER AS 
LAGOAS COMUNICATIVAS OU 
ANIMARLLE A PARTICIPAR. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
COMPRENSIÓN: 
- MOBILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PREVIA 
SOBRE O TEMA DA UNIDADE: 
O MUNDO LABORAL.  
 
- IDENTIFICACIÓN DO TIPO 
TEXTUAL, ADAPTANDO A 
COMPRENSIÓN AO MESMO 
MEDIANTE A LECTURA DUN 
TEXTO SOBRE O MUNDO 
LABORAL.  
 
- DISTINCIÓN DE TIPOS DE 
COMPRENSIÓN (SENTIDO 
XERAL, INFORMACIÓN 
ESENCIAL, PUNTOS 
PRINCIPAIS, DETALLES 
RELEVANTES, 
IMPLICACIÓNS), AO LER  UN 
CUESTIONARIO SOBRE A 
FORMA DE TRABALLAR. 
 
- FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE SOBRE CONTIDO 
E CONTEXTO ANTES DE LER 
UN TEXTO SOBRE A 
UNIVERSIDADE E O 
TRABALLO. 
 

CE3.1. 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 
SI SON DE CARÁCTER 
TÉCNICO CANDO ESTEAN 
DENTRO DO PROPIO CAMPO 
DE ESPECIALIZACIÓN OU DE 
INTERESE, NOS ÁMBITOS 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, 
SEMPRE QUE SE POIDAN 
RELER AS SECCIÓNS 
DIFÍCILES. 
CE3.2. COÑECER E SABER 
APLICAR AS ESTRATEXIAS 
ADECUADAS PARA 
COMPRENDER O SENTIDO 
XERAL; A INFORMACIÓN 
ESENCIAL; OS PUNTOS 
PRINCIPAIS; OS DETALLES 
RELEVANTES; INFORMACIÓN, 

EA3.1. 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 (P. E. 
ACERCA DE INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN OU DE 
PROCEDEMENTOS 
CIENTÍFICOS). 
 
 
 
EA3.2. ENTENDE DETALLES 
RELEVANTES E 
IMPLICACIÓNS DE 
ANUNCIOS E MATERIAL DE 
CARÁCTER PUBLICITARIO 
SOBRE ASUNTOS DO SEU 
INTERESE PERSOAL (P. E. 
POSTERS, FLYERS, 
PANCARTAS, GRAFITTI), 
ACADÉMICO (P. E. PÓSTERES 
CIENTÍFICOS) OU 
PROFESIONAL (P. E. 
BOLETÍNS INFORMATIVOS, 
DOCUMENTOS OFICIAIS). 

IL3.1.1. LE INSTRUCIÓNS, 
INDICACIÓNS, CARTEIS, 
FICHAS INFORMATIVAS, ETC, 
E COMPRENDE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CCEC 
IL3.1.2. LE E IDENTIFICA 
INFORMACIÓN BÁSICA E 
INSTRUCIÓNS NOS 
ENUNCIADOS DOS 
EXERCICIOS. CCL 
IL3.1.3. LE E PON EN 
PRÁCTICA INSTRUCIÓNS E 
CONSELLOS PARA MELLORAR 
AS SÚAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAXE. CCL, CAA 
 
IL3.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.4.1. LE CARTAS, E-MAILS, 
FAXES, ETC, DE CARÁCTER 

UNIDADE 6: WORK  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- INFERENCIA E 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESE 
SOBRE SIGNIFICADOS A 
PARTIR DA COMPRENSIÓN 
DE ELEMENTOS 
SIGNIFICATIVOS, 
LINGÜÍSTICOS E 
PARALINGÜÍSTICOS, 
UTILIZANDO IMAXES PARA 
PREDICIR O CONTIDO DUN 
TEXTO SOBRE ANUNCIOS DE 
OFERTAS DE TRABALLO. 
 
- REFORMULACIÓN DE 
HIPÓTESE A PARTIR DA 
COMPRENSIÓN DE NOVOS 
ELEMENTOS AO LER UN 
DIÁLOGO SOBRE UNHA 
DESCRICIÓN PERSOAL E 
UNHA CARTA DE 
PRESENTACIÓN. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O COÑECEMENTO DAS 
BOAS E MALAS CALIDADES 
PERSOAIS PARA O LUGAR DE 
TRABALLO 

IDEAS E OPINIÓNS TANTO 
IMPLÍCITAS COMO 
EXPLÍCITAS DO TEXTO SI 
ESTÁN CLARAMENTE 
SINALIZADAS; E MATICES 
COMO A IRONÍA OU O HUMOR, 
OU O USO POÉTICO OU 
ESTÉTICO DA LINGUA, 
FORMULADOS DE MANEIRA 
CLARA. 
CE3.3. COÑECER COA 
PROFUNDIDADE DEBIDA E 
APLICAR EFICAZMENTE Á 
COMPRENSIÓN DO TEXTO OS 
COÑECEMENTOS 
SOCIOLINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS Á 
ESTRUTURACIÓN SOCIAL, ÁS 
RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
EN DIVERSOS CONTEXTOS 
(DESDE INFORMAL ATÉ 
INSTITUCIONAL) E AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS 
(INCLUÍNDO CRENZAS E 
ESTEREOTIPOS) 
PREDOMINANTES NAS 
CULTURAS EN QUE SE UTILIZA 
A LINGUA META, ASÍ COMO OS 
COÑECEMENTOS CULTURAIS 
MÁIS RELEVANTES (P. E. 
HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS) 
QUE PERMITAN CAPTAR AS 
ALUSIÓNS MÁIS DIRECTAS 
SOBRE ESTES ASPECTOS QUE 
POIDA CONTER O TEXTO. 

 
EA3.4. COMPRENDE OS 
DETALLES RELEVANTES E AS 
IMPLICACIÓNS DE 
CORRESPONDENCIA FORMAL 
DE INSTITUCIÓNS PÚBLICAS 
OU ENTIDADES PRIVADAS 
COMO UNIVERSIDADES, 
EMPRESAS OU COMPAÑÍAS 
DE SERVIZOS, SOBRE TEMAS 
CONCRETOS E ABSTRACTOS 
DE CARÁCTER PERSOAL E 
ACADÉMICO DENTRO DA SÚA 
ÁREA DE INTERESE OU A SÚA 
ESPECIALIDADE. 
 
EA3.5. COMPRENDE A 
INFORMACIÓN, E IDEAS E 
OPINIÓNS IMPLÍCITAS, EN 
NOTICIAS E ARTIGOS 
XORNALÍSTICOS E DE 
OPINIÓN BEN 
ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE QUE TRATAN 
DUNHA VARIEDADE DE 
TEMAS DE ACTUALIDADE OU 
MÁIS ESPECIALIZADOS, 
TANTO CONCRETOS COMO 
ABSTRACTOS, DENTRO DA 
SÚA ÁREA DE INTERESE, E 
LOCALIZA CON FACILIDADE 
DETALLES RELEVANTES 
NESES TEXTOS. 
 
EA3.6. ENTENDE, EN TEXTOS 

FORMAL E EXTRAE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
CCL, CEEC 
IL3.4.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
IL3.5.3. LE TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS E EXTRAE 
AS CONCLUSIÓNS 
PERTINENTES. CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL3.6.1. LE TEXTOS 
INFORMATIVOS SOBRE O 
TEMA PRINCIPAL DA 
UNIDADE E EXTRAE 
INFORMACIÓN RELEVANTE. 
CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.7. LE E EXTRAE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- O SISTEMA 
UNIVERSITARIO NO REINO 
UNIDO E O PROCESO DE 
SOLICITUDE 
- O PROBLEMA DA TENSIÓN 
RELACIONADA CO TRABALLO 
- BEN SOUTHALL E 'O 
MELLOR TRABALLO DO 
MUNDO' 
 
 FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS: 
- LER UN CUESTIONARIO 
SOBRE A FORMA DE 
TRABALLAR 
- LER UN TEXTO SOBRE A 
UNIVERSIDADE E O 
TRABALLO 
- LER UNHA CARTA FORMAL 
AOS FUTUROS ESTUDANTES 
UNIVERSITARIOS 
- LER UNHA BREVE 
DECLARACIÓN PERSOAL 
- LER ANUNCIOS DE 
TRABALLO E UNHA CARTA 
DE SOLICITUDE 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 

CE3.4. DISTINGUIR A 
FUNCIÓN OU FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS TANTO 
PRINCIPAIS COMO 
SECUNDARIAS DO TEXTO E 
APRECIAR AS DIFERENZAS DE 
SIGNIFICACIÓN DE 
DISTINTOS EXPOÑENTES DAS 
MESMAS, ASÍ COMO 
DISTINGUIR OS 
SIGNIFICADOS XERAIS 
ASOCIADOS AO USO DE 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS TÍPICOS POLO 
QUE RESPECTA Á 
PRESENTACIÓN E 
ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN E AS IDEAS (P. 
E. USO DE ESTRUTURAS 
PASIVAS OU ENFÁTICAS, 
CONTRASTE, DIGRESIÓN OU 
RECAPITULACIÓN). 
CE3.5. DISTINGUIR E APLICAR 
Á COMPRENSIÓN DO TEXTO 
ESCRITO OS SIGNIFICADOS E 
FUNCIÓNS ESPECÍFICOS 
XERALMENTE ASOCIADOS A 
DIVERSAS ESTRUTURAS 
SINTÁCTICAS DE USO COMÚN 
SEGUNDO O CONTEXTO DE 
COMUNICACIÓN (P. E. 
ESTRUTURA INTERROGATIVA 
PARA EXPRESAR 
ADMIRACIÓN). 
CE3.6. RECOÑECER LÉXICO 

DE REFERENCIA E 
CONSULTA, TANTO EN 
SOPORTE PAPEL COMO 
DIXITAL, INFORMACIÓN 
DETALLADA SOBRE TEMAS 
DA SÚA ESPECIALIDADE NOS 
ÁMBITOS ACADÉMICO OU 
OCUPACIONAL, ASÍ COMO 
INFORMACIÓN CONCRETA 
RELACIONADA CON 
CUESTIÓNS PRÁCTICAS EN 
TEXTOS INFORMATIVOS 
OFICIAIS, INSTITUCIONAIS, 
OU CORPORATIVOS. 
 
EA3.7. 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 
IDIOMÁTICO, 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 FACILMENTE 
RECOÑECIBLES  . 

INFORMACIÓN DE 
ENCICLOPEDIAS, 
DICIONARIOS  E OUTROS 
MATERIAIS DE REFERENCIA. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
 
IL3.7.1. LE HISTORIAS, 
CONTOS, EXTRACTOS DE 
NOVELAS, ENSAIOS, 
NARRACIÓNS, ETC, E 
COMPRENDE INFORMACIÓN 
DETALLADA. CCL, CEEC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

PROFESIONAL.  
- 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. 
- 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. 
- FORMULACIÓN DE 
SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- DEFINING RELATIVE 
CLAUSES CON WHO / THAT, 
WHICH / THAT, 
WHERE, WHEN AND WHOSE 
- NON-DEFINING CLAUSES 
CON WHO , WHICH, WHERE, 
WHEN E WHOSE 

ESCRITO COMÚN E MÁIS 
ESPECIALIZADO 
RELACIONADO COS PROPIOS 
INTERESES E NECESIDADES 
NO ÁMBITO PERSOAL, 
PÚBLICO, ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, ASÍ COMO AS 
CONNOTACIÓNS MÁIS 
DISCERNIBLES NO USO 
HUMORÍSTICO, POÉTICO OU 
ESTÉTICO DO IDIOMA CANDO 
O CONTEXTO OU O APOIO 
VISUAL FACILITAN A SÚA 
COMPRENSIÓN. 
CE3.7. RECOÑECER OS 
VALORES ASOCIADOS A 
CONVENCIÓNS DE FORMATO, 
TIPOGRÁFICAS, 
ORTOGRÁFICAS E DE 
PUNTUACIÓN COMÚNS E 
MENOS HABITUAIS, ASÍ COMO 
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 
DE USO COMÚN E MÁIS 
ESPECÍFICO (P. E. §, ≤). 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

- OMISIÓN DO PRONOME 
OBXECTO EN DEFINING 
RELATIVE CLAUSES, EX. 
THAT’S THE COMPANY 
(WHICH / THAT) GAVE ME 
MY FIRST JOB. 
- USAR CÓMALAS NAS NON-
DEFINING RELATIVE 
CLAUSES 
- RELATIVE CLAUSES CON 
PREPOSICIÓNS, EX., THE 
ORGANIZATION FOR WHICH 
I WORKED., THE PERSON TO 
WHOM I SPOKE., ETC 
 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
MÁIS ESPECIALIZADO 
(RECEPCIÓN) 
- ADXECTIVOS PARA AS 
PERSOAS NO TRABALLO: 
CREATIVE, EFFICIENT, ETC 
- SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS 
RELACIONADAS CO 
TRABALLO: APPLY FOR A 
JOB / ADVERTISE A JOB, 
CANDIDATE / 
INTERVIEWER, ETC 
- PHRASAL VERBS: DEAL 
WITH, END UP, GET ON, 
MOVE OUT, PUT 
UP WITH, TAKE ON 
- PALABRAS FACILMENTE-
CONFUSAS: HOPE / EXPECT, 
LOSE / MISS, ETC 
- FRASES PARA FALAR DO 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

TRABALLO: I THINK JOB 
SECURITY IS VERY 
IMPORTANT … , I’D LIKE A 
JOB WITH SOME VARIETY., 
ETC 
- FRASES PARA FACER UNHA 
DECLARACIÓN PERSOAL: LET 
ME 
INTRODUCE MYSELF., I’M 
INTERESTED IN … , ETC 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
LECTURA, A ORTOGRAFÍA DE 
PALABRAS RELACIONADAS 
CO MUNDO LABORAL. 
 
 
  

UNIDADE 6: WORK  
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

ESTRATEXIAS DE 
PRODUCIÓN: 
PRODUCIR TEXTOS 
ESCRITOS RELACIONADOS 
CUNHA CARTA FORMAL 
SOLICITANDO UN 
TRABALLO, PRACTICANDO 
AS SEGUINTES ESTRATEXIAS 
DE PRODUCIÓN ESCRITA: 
 
PLANIFICACIÓN 
- LOCALIZAR E USAR 
ADECUADAMENTE RECURSOS 
LINGÜÍSTICOS OU 
TEMÁTICOS (USO DUN 
DICIONARIO OU 
GRAMÁTICA, OBTENCIÓN DE 
AXUDA, ETC,). 
 
EXECUCIÓN 
- REAXUSTAR A TAREFA 
(EMPRENDER UNHA 
VERSIÓN MÁIS MODESTA DA 
TAREFA) OU A MENSAXE 
(FACER CONCESIÓNS NO 
QUE REALMENTE LLE 
GUSTARÍA EXPRESAR), TRAS 
VALORAR AS DIFICULTADES 
E OS RECURSOS 
DISPOÑIBLES.  
 
- APOIARSE EN E SACAR O 
MÁXIMO PARTIDO DOS 
COÑECEMENTOS PREVIOS 

CE4.1. ESCRIBIR, EN 
CALQUERA SOPORTE, TEXTOS 
BEN ESTRUTURADOS SOBRE 
UNHA AMPLA SERIE DE TEMAS 
RELACIONADOS COS PROPIOS 
INTERESES OU 
ESPECIALIDADE, FACENDO 
DESCRICIÓNS CLARAS E 
DETALLADAS; SINTETIZANDO 
INFORMACIÓN E 
ARGUMENTOS 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 DISTINTAS 
OPCIÓNS, UTILIZANDO PARA 
ISO OS ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS ADECUADOS 
PARA DOTAR AO TEXTO DE 
COHESIÓN E COHERENCIA E 
MANEXANDO UN LÉXICO 
ADAPTADO AO CONTEXTO E 
AO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO QUE SE 
PERSEGUE. 
CE4.2. COÑECER, 
SELECCIONAR E APLICAR AS 
ESTRATEXIAS MÁIS 
ADECUADAS PARA ELABORAR 
TEXTOS ESCRITOS BEN 

EA4.1. COMPLETA UN 
CUESTIONARIO DETALLADO 
CON INFORMACIÓN 
PERSOAL, ACADÉMICA OU 
LABORAL (P. E. PARA 
MATRICULARSE NUNHA 
UNIVERSIDADE, SOLICITAR 
UN TRABALLO, ABRIR UNHA 
CONTA BANCARIA, OU 
TRAMITAR UN VISADO). 
 
 
 
 
 
 
EA4.2. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE OU 
FORMATO, UN CURRICULUM 
VITAE DETALLADO, XUNTO 
CUNHA CARTA DE 
MOTIVACIÓN (P. E. PARA 
INGRESAR NUNHA 
UNIVERSIDADE 
ESTRANXEIRA, OU 
PRESENTARSE COMO 
CANDIDATO A UN POSTO DE 
TRABALLO).  
 
EA4.3. TOMA NOTAS, CO 
SUFICIENTE DETALLE, 
DURANTE UNHA 
CONFERENCIA, CHARLA OU 
SEMINARIO, E ELABORA UN 

IL4.1.1. ESCRIBE 
FORMULARIOS, 
CUESTIONARIOS, FICHAS, 
ETC, CON INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA. CCL, CSC, SIE 
IL4.1.2. COMPLETA 
ACTIVIDADES ESCRITAS CON 
INFORMACIÓN PERSOAL OU 
RELATIVA AOS SEUS 
INTERESES PERSOAIS. CCL, 
SIE 
IL4.1.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES DE REPASO E  
AUTO-AVALIACIÓN CON 
INFORMACIÓN RELATIVA AOS 
SEUS INTERESES. CCL, CAA 
 
IL4.2.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
IL4.3.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
IL4.3.2. COMPLETA 
ACTIVIDADES REFERIDAS A 
SITUACIÓNS DA VIDA COTIÁ 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

(UTILIZAR LINGUAXE 
‘PREFABRICADA’, ETC).  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
CONVENCIÓNS SOCIAIS, 
NORMAS DE CORTESÍA E 
REXISTROS; COSTUMES, 
VALORES, CRENZAS E 
ACTITUDES; LINGUAXE NON 
VERBAL RELATIVO AOS 
SEGUINTES TEMAS: 
- O COÑECEMENTO DAS 
BOAS E MALAS CALIDADES 
PERSOAIS PARA O LUGAR DE 
TRABALLO 
- O SISTEMA 
UNIVERSITARIO NO REINO 
UNIDO E O PROCESO DE 
SOLICITUDE 
- O PROBLEMA DA TENSIÓN 
RELACIONADA CO TRABALLO 
- BEN SOUTHALL E 'O 
MELLOR TRABALLO DO 
MUNDO' 
 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- APRENDER COMO 
ESTRUTURAR UNHA CARTA 
FORMAL 
- REVISAR OS CONECTORES 
DE CAUSA E EFECTO, A SUMA 
E CONTRASTE E A 
SECUENCIA 
- ESCRIBIR UNHA CARTA 

ESTRUTURADOS E DE CERTA 
LONXITUDE, P. E. 
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 CONTEXTO 
ESPECÍFICOS. 
CE4.3. INTEGRAR NA PROPIA 
COMPETENCIA 
INTERCULTURAL, PARA 
PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS 
BEN AXUSTADOS AO 
CONTEXTO ESPECÍFICO, OS 
ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOLINGÜÍSTICOS MÁIS 
RELEVANTES DA LINGUA E 
CULTURAS META RELATIVOS A 
COSTUMES, USOS, 
ACTITUDES, VALORES E 
CRENZAS, E SUPERAR AS 
DIFERENZAS CON RESPECTO 
ÁS LINGUAS E CULTURAS 
PROPIAS E OS 
ESTEREOTIPOS, 
DEMOSTRANDO CONFIANZA 
NO USO DE DIFERENTES 
REXISTROS OU OUTROS 
MECANISMOS DE 

RESUMO CON INFORMACIÓN 
RELEVANTE E AS 
CONCLUSIÓNS ADECUADAS, 
SEMPRE QUE O TEMA ESTEA 
RELACIONADO COA SÚA 
ESPECIALIDADE E O 
DISCURSO ESTEA BEN 
ESTRUTURADO. 
 
 
 
EA4.4. ESCRIBE NOTAS, 
ANUNCIOS, MENSAXES E 
COMENTARIOS, EN 
CALQUERA SOPORTE, NOS 
QUE TRANSMITE E SOLICITA 
INFORMACIÓN DETALLADA, 
EXPLICACIÓNS, REACCIÓNS 
E OPINIÓNS SOBRE TEMAS 
PERSOAIS, ACADÉMICOS OU 
OCUPACIONAIS, 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS E NORMAS DE 
CORTESÍA E DA ETIQUETA. 
 
EA4.5. ESCRIBE INFORMES 
EN FORMATO 
CONVENCIONAL E DE 
ESTRUTURA CLARA 
RELACIONADOS COA SÚA 
ESPECIALIDADE (P. E. O 
DESENVOLVEMENTO E 
CONCLUSIÓNS DUN 
EXPERIMENTO, SOBRE UN 
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO, 

RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS. CCL, 
CSC, SIE 
IL4.3.3. É CAPAZ DE FACER 
LISTAXES E RESUMOS SOBRE 
TEMAS MÁIS OU MENOS 
COMPLEXOS. CCL, SIE 
 
IL4.4.1. ESCRIBE NOTAS, 
MENSAXES SOBRE CUESTIÓNS 
COTIÁS. CCL, SIE 
IL4.4.3. COMPLETA 
ACTIVIDADES REFERIDAS A 
SITUACIÓNS DA VIDA COTIÁ 
RESPECTANDO AS 
CONVENCIÓNS SOCIAIS. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
IL4.5.5. ANALIZA E DESCRIBE 
AS VANTAXES E OS 
INCONVENIENTES DUNHA 
CIRCUNSTANCIA 
DETERMINADA. CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

FORMAL SOLICITANDO UN 
TRABALLO 
 
A TRAVÉS DESTAS 
ACTIVIDADES O ALUMNO 
PRACTICARÁ AS SEGUINTES 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS: 
- XESTIÓN DE RELACIÓNS 
SOCIAIS NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
PROFESIONAL.  
- 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. 
- 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. 
- FORMULACIÓN DE 

ADAPTACIÓN CONTEXTUAL, E 
EVITANDO ERROS SERIOS DE 
FORMULACIÓN OU 
PRESENTACIÓN TEXTUAL QUE 
POIDAN CONDUCIR A 
MALENTENDIDOS OU 
SITUACIÓNS 
POTENCIALMENTE 
CONFLITIVAS. 
CE4.4. PLANIFICAR E 
ARTICULAR O TEXTO ESCRITO 
SEGUNDO A FUNCIÓN OU 
FUNCIÓNS COMUNICATIVAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS 
EN CADA CASO, 
SELECCIONANDO OS 
DIFERENTES EXPOÑENTES DE 
DEVANDITAS FUNCIÓNS 
SEGUNDO OS SEUS 
DISTINTOS MATICES DE 
SIGNIFICACIÓN, E OS 
DISTINTOS PATRÓNS 
DISCURSIVOS DOS QUE SE 
DISPÓN PARA PRESENTAR E 
ORGANIZAR A INFORMACIÓN, 
DEIXANDO CLARO O QUE SE 
CONSIDERA IMPORTANTE (P. 
E. MEDIANTE ESTRUTURAS 
ENFÁTICAS), OU OS 
CONTRASTES OU DIGRESIÓNS 
CON RESPECTO AO TEMA 
PRINCIPAL. 
CE4.5. UTILIZAR 
CORRECTAMENTE, SEN ERROS 
QUE CONDUZAN A 

UNHAS PRÁCTICAS OU UN 
TRABALLO DE 
INVESTIGACIÓN), OU MENOS 
HABITUAIS (P. E. UN 
PROBLEMA XURDIDO 
DURANTE UNHA ESTANCIA 
NO ESTRANXEIRO), 
DESENVOLVENDO UN 
ARGUMENTO; RAZOANDO A 
FAVOR OU EN CONTRA DUN 
PUNTO DE VISTA CONCRETO; 
EXPLICANDO AS VANTAXES E 
DESVANTAXES DE VARIAS 
OPCIÓNS, E ACHEGANDO 
CONCLUSIÓNS 
XUSTIFICADAS. 
 
EA4.6. 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.  
 
EA4.7. ESCRIBE, EN 
CALQUERA SOPORTE, 
CARTAS FORMAIS DE 

 
 
 
 
 
IL4.6.1. ESCRIBE CARTAS, E-
MAILS, BLOGS, POSTAIS, ETC, 
DE CARÁCTER FORMAL 
SEGUINDO UN MODELO. CCL, 
CSC, SIE 
IL4.6.4. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
 
 
 
IL4.7.2. UTILIZA OS 
RECURSOS DIXITAIS DO 
CURSO PARA PROFUNDAR 
NOS COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS NA UNIDADE. 
CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

SUXESTIÓNS, DESEXOS, 
CONDICIÓNS E HIPÓTESES. 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-
DISCURSIVAS. 
- DEFINING RELATIVE 
CLAUSES CON WHO / THAT, 
WHICH / THAT, 
WHERE, WHEN AND WHOSE 
- NON-DEFINING CLAUSES 
CON WHO , WHICH, WHERE, 
WHEN E WHOSE 
- OMISIÓN DO PRONOME 
OBXECTO EN DEFINING 
RELATIVE CLAUSES, EX. 
THAT’S THE COMPANY 
(WHICH / THAT) GAVE ME 
MY FIRST JOB. 
- USAR CÓMALAS NAS NON-
DEFINING RELATIVE 
CLAUSES 
- RELATIVE CLAUSES CON 
PREPOSICIÓNS, EX., THE 
ORGANIZATION FOR WHICH 
I WORKED., THE PERSON TO 
WHOM I SPOKE., ETC 
 
LÉXICO ESCRITO DE COMÚN 
E MÁIS ESPECIALIZADO 
(PRODUCIÓN) 
 
- ADXECTIVOS PARA AS 
PERSOAS NO TRABALLO: 
CREATIVE, EFFICIENT, ETC 
- SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS 
RELACIONADAS CO 

MALENTENDIDOS, AS 
ESTRUTURAS 
MORFOSINTÁCTICAS, OS 
PATRÓNS DISCURSIVOS E OS 
ELEMENTOS DE COHERENCIA 
E DE COHESIÓN DE USO 
COMÚN E MÁIS ESPECÍFICO, 
SELECCIONÁNDOOS EN 
FUNCIÓN DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NO 
CONTEXTO CONCRETO (P. E. O 
USO DA VOZ PASIVA EN 
PRESENTACIÓNS DE 
CARÁCTER ACADÉMICO, OU DE 
FRASES DE RELATIVO PARA 
FACER UNHA DESCRICIÓN 
DETALLADA). 
CE4.6. COÑECER, E SABER 
SELECCIONAR E UTILIZAR 
LÉXICO ESCRITO COMÚN E 
EXPRESIÓNS E MODISMOS DE 
USO HABITUAL, E MÁIS 
ESPECIALIZADO SEGUNDO OS 
PROPIOS INTERESES E 
NECESIDADES NO ÁMBITO 
PERSOAL, PÚBLICO, 
ACADÉMICO E 
LABORAL/PROFESIONAL, ASÍ 
COMO UN REDUCIDO 
REPERTORIO DE PALABRAS E 
EXPRESIÓNS QUE PERMITA 
UN USO HUMORÍSTICO E 
ESTÉTICO SINXELO DO 
IDIOMA. 
CE4.7. AXUSTARSE CON 

CARÁCTER ACADÉMICO OU 
PROFESIONAL, DIRIXIDAS A 
INSTITUCIÓNS PÚBLICAS OU 
PRIVADAS E A EMPRESAS, 
NAS QUE DÁ E SOLICITA 
INFORMACIÓN; DESCRIBE A 
SÚA TRAXECTORIA 
ACADÉMICA OU 
PROFESIONAL E AS SÚAS 
COMPETENCIAS; E EXPLICA E 
XUSTIFICA CO SUFICIENTE 
DETALLE OS MOTIVOS DAS 
SÚAS ACCIÓNS E PLANS (P. 
E. 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. 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
E COMPETENCIAS CRAVE 

TRABALLO: APPLY FOR A 
JOB / ADVERTISE A JOB, 
CANDIDATE / 
INTERVIEWER, ETC 
- PHRASAL VERBS: DEAL 
WITH, END UP, GET ON, 
MOVE OUT, PUT 
UP WITH, TAKE ON 
- PALABRAS FACILMENTE-
CONFUSAS: HOPE / EXPECT, 
LOSE / MISS, ETC 
- FRASES PARA FALAR DO 
TRABALLO: I THINK JOB 
SECURITY IS VERY 
IMPORTANT … , I’D LIKE A 
JOB WITH SOME VARIETY., 
ETC 
- FRASES PARA FACER UNHA 
DECLARACIÓN PERSOAL: LET 
ME 
INTRODUCE MYSELF., I’M 
INTERESTED IN … , ETC 
 
PATRÓNS GRÁFICOS E 
CONVENCIÓNS 
ORTOGRÁFICAS  
MOSTRAR INTERESE POR 
APRENDER, MEDIANTE A 
ESCRITURA, A ORTOGRAFÍA 
DE PALABRAS 
RELACIONADAS CO MUNDO 
LABORAL. 
 

CONSISTENCIA AOS PATRÓNS 
ORTOGRÁFICOS, DE 
PUNTUACIÓN E DE FORMATO 
DE USO COMÚN, E ALGÚNS DE 
CARÁCTER MÁIS ESPECÍFICO 
(P. E. ABREVIATURAS OU 
ASTERISCOS); SABER 
MANEXAR PROCESADORES DE 
TEXTOS PARA RESOLVER, P. 
E., DÚBIDAS SOBRE 
VARIANTES ORTOGRÁFICAS 
EN DIVERSOS ESTÁNDARES 
DA LINGUA, E UTILIZAR CON 
SOLTURA AS CONVENCIÓNS 
ESCRITAS QUE REXEN NA 
COMUNICACIÓN POR 
INTERNET. 
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CONTIDOS INTERCURRICULARES 
 
A TRAVÉS DA APRENDIZAXE DESTES CONTIDOS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA (CSC):   
 

 CARREIRAS E EDUCACIÓN SUPERIOR: A COMPRENSIÓN, O MUNDO DO TRABALLO E A 
FORMA DE PRESENTARSE A UNHA ENTREVISTA, DE FORMA PRESENCIAL E A TRAVÉS DUN 
CURRICULUM 

 
 
 
 

VALORES E ACTITUDES (CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL) 
 
A TRAVÉS DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DESTES VALORES DESENVÓLVENSE AS COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC): 
 
VALORES: 
 

 EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA: COMPRENDER OS PROBLEMAS DAS TENSIÓNS 
RELACIONADAS CO TRABALLO. 

 EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE AMBOS OS SEXOS:  O COÑECEMENTO  DE CALIDADES 
PERSOAIS BOAS E MALAS PARA DESEMPEÑAR UNHA PROFESIÓN. 

 
ACTITUDES: 
 

 EDUCACIÓN E RESPECTO NA LINGUA ESTRANXEIRA.  
 ESFORZO CO VOCABULARIO E ESTRUTURAS NOVOS. 
 INTERESE E RESPECTO CARA ÁS OPINIÓNS DOS COMPAÑEIROS, A SÚA LINGUA MATERNA, 

ACENTO, ORIXE, ETC.  
 SUPERAR O BLOQUEO MENTAL CANDO SE COÑECE A NOVOS FALANTES DA LINGUA 

ESTRANXEIRA 
 ESCOITA ATENTA E MOSTRANDO SEGURIDADE 
 USO DA LINGUA ESTRANXEIRA NA CLASE 

 

UNIDADE 6: WORK  
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 
  
A TRAVÉS DO USO DESTAS FERRAMENTAS DESENVÓLVESE A COMPETENCIA DIXITAL (CD): 
 
MATERIAL DIXITAL 
 

 INITIATIVE 2 DIGITAL COURSE 
 STUDENT’S WEBSITE 
 SOUNDS APP 
 ORAL EXAMS DVD 

 
ACTIVIDADES 
 

 UTILIZAR PARA O AUTOAPRENDIZAXE A PÁXINA WEB DO ESTUDANTE  
 

 
 

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO 
 
A TRAVÉS DAS SEGUINTES ACTIVIDADES DESENVÓLVESE O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 INICIATIVA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE GRUPO  
- REALIZAR O SAY IT ALOUD 
- FALAR SOBRE O TEMA INTERCURRICULAR E FACER A ACTIVIDADE CLIL 
- SPEAK ABOUT IT PARA DESENVOLVER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
- INTERPRETAR DIÁLOGOS 
- FACER A SECCIÓN THINK & DISCUSS 

 
 EMPRENDIMENTO PARA FACER AS TAREFAS INDIVIDUAIS POR SI MESMOS: 

- COMPLETAR A SECCIÓN VOCABULARY IN ACTION 
- PRACTICAR A SECCIÓN PRONUNCIATION 
- COMPLETAR A SECCIÓN UNIVERSITY SKILLS 
- LER OS TEXTOS CULTURAIS PROPOSTOS NA UNIDADE 
- FACER UNHA ACTIVIDADE DE ESCRITURA 
- REVISAR E AUTOAVALIAR OS CONTIDOS APRESOS 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS  MÍNIMOS ESIXIDOS PARA SEGUNDO DE BACHARELATO  
Para obter unha cualificación positiva nas secuencias deste nivel, graduada numericamente COMO CINCO OU MÁS, o alumnado deberá ser capaz de: 
 
• Extraer a información global e específica de textos emitidos en situación de comunicación cara a cara sobre temas relacionados coa realidade cotián do alumnado e 

aspectos culturais e sociais dos países nos que se fala o Inglés. 
• Identificar o tema e a información global, e recoñecer o vocabulario presentado, de textos orais breves con apoio visual, emitido polos medios de comunicación 

sobre cuestións xerais de actualidade e aspectos das culturas asociadas co Inglés. 
• Participar activamente en conversacións improvisadas sobre temas de interese para o alumnado e exposicións preparadas previamente relacionadas con outras 

áreas do currículo ou con aspectos sociais e culturais dos países en que se fala o Inglés, utilizando as estratexias de comunicación e o tipo de discurso axeitado á 
situación. 

• Extraer a información global e detalles máis relevantes de textos escritos sinxelos de diferentes tipos, relacionados cas outras materias do currículo, ou referidos á 
actualidade, extraídos de periódicos, revistas xuvenís e libros de divulgación ó público xeral e recoñecer o vocabulario presentado. 

• Ler ca axuda de diccionarios versións orixinais de relatos ou novelas breves, relacionados cos intereses do alumnado e demostrar a comprensión cunha tarefa 
específica. 

• Redactar textos de distintos tipos axeitados a unha situación ca fluidez, corrección, cohesión e coherencia interna suficientes para que ó posible lector non se lle 
presenten problemas de comprensión. 

• Utilizar os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e discursivos adquiridos como instrumentos de control e corrección das produccións propias e 
das de outros. 

• Utilizar as estratexias de aprendizaxes tales como consulta de diccionarios, gramáticas, gravacións e outras fontes, ca axuda tutorial do profesorado e outros 
compañeiros/as, para a resolución  de novos problemas creados pola comunicación ou o afondamento na aprendizaxe do sistema lingüístico e do medio 
sociocultural. 

• Contrastar as manifestacións culturais que aparecen en textos abordados en Inglés cas correspondentes da propia cultura. 
• Levar a cabo conversacións dos temas presentados nas unidades cun cohesión, corrección lingüística e fluidez axeitada. 
• Extraer información xeral e específica dos texto escritos presentados, utilizando as técnicas de “skimming”, “scanning” e “skipping”. 
• Responder correctamente a un mínimo de preguntas para demostrar a comprensión específica dos textos. 
• Parafrasear correctamente as oracións dadas. 
• Emitir correctamente unha mensaxe oral utilizando o vocabulario aprendido. 
• Propor suxestións, hipóteses, desexos, tanto de xeito oral como escrito, sobre os temas presentados nas unidades. 
• Utilizar correctamente o vocabulario e as estratexias aprendidas nas unidades. 
• Utilizar correctamente os “phrasal verbs” aprendidos no curso. 
• Utilizar correctamente os coñecementos lingüísticos e sintácticos adquiridos completando un mínimo de oracións co tempo verbal correspondente e utilizando o 

léxico aprendido. 
• Completar correctamente un mínimo de oracións utilizando as expresións de tempo estudiadas en cada unidade ou en cursos anteriores. 
• Utilizar correctamente o léxico aprendido para elaborar un texto de ó menos cincenta palabras. 
• Elaborar narracións e redaccións dun número de palabras dado, producindo textos con corrección e cohesión, así coma rigor temático fluidez e lóxica. 
• Describir e comparar persoas obxectos e situacións. 
• Reflexionar sobre a formación de palabras, o léxico e a prefixación e sufixación inglesa. 
• Interpretar correctamente cuestionarios. 
• Saber utilizar correctamente os signos de puntuación. 
• Saber distinguir entre feitos e opinións. 
• Autoavaliar os contidos adquiridos, os exercicios feitos e os erros cometidos, se os houbese, na totalidade do curso e cada unha das unidades do mesmo. 
• Participar activamente nas actividades de clase. 
• Recoñecela capacidade persoal para participar en inglés en diversos temas e conversacións. 
• Ser crítico, creativo, reflexivo e colaborador cos compañeiros/as e profesorado, realizando as tarefas exercicios que lle sexan encomendados e contando cos medios 

e libros de texto que obrigatoriamente lles foron comunicados. 
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• Amosar puntualidade, orde, coherencia, cohesión e pulcritude na presentación de tódalas súas tarefas, proxectos e exercicios que lles sexan encomendados. 
• AMOSAR UNHA PRONUNCIACIÓN E ENTONACIÓN CORRECTAS E INTELEXÍBEL DA LINGUA INGLESA SEGUNDO OS ESTÁNDARES BRITISH ENGLISH Y 

AMERICAN ENGLISH. 

• Realizar con resultado satisCIfactorio as probas e tarefas que se realicen ao longo do curso nas as catro habilidades lingüísticas: Listening, Speaking, 
Reading & Writing 

 
   
 

• É OBRIGATORIA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DE LECTURA COMPRENSIVA DO NÚMERO DE LIBROS GRADUADOS QUE CADA PROFESOR OU 
PROFESORA INDIQUE, ASÍ COMO A ENTREGA DOS READING REPORTS CORRESPONDENTES EN PRAZO E XEITO ACORDADOS CUN MÁXIMO DE 
TRES POR CURSO. VÉXASE A SECCIÓN DO PLAN LECTOR. 

• DO MESMO XEITO É UNHA OBRIGA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE AUDIO E VÍDEO QUE LLE SEXAN ENCOMENDADAS POLO PROFESORADO, 
ASEMADE DAS PROBAS, PRESENTACIÓNS E ACTIVIDADES ORAIS E ESCRITAS. 

•  Os criterios e peso das cualificacións da cada parte das probas escritas e doutro tipo estableceranse explicitamente en cada unha das mesmas 
por nivel educativo e non teñen por que ser necesariamente sempre os mesmos para a resolución da cualificación de avaliaciones ou final. 
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BACHARELATO INTERNACIONAL -INGLÉS COMO LINGUA B 
NIVEL SUPERIOR-IB 
 
O alumnado do programa do IB cursa estudios que se complementan co Bacharelato LOMCE, de xeito que optan de forma independente aos 
dous títulos. Na Lingua B, o principal obxectivo é conseguir que os alumnos e alumnas poidan utilizar a lingua inglesa de modo correcto e 
eficiente en diferentes situacións (sociais e culturais) e con diversos propósitos comunicativos. Para elo, desenvolverán a súa confianza no 
uso da lingua, á súa sensibilidade á persoa receptora da mensaxe, así como a súa habilidade para comunicar as súas ideas con claridade 
(lingüística e organizativa). 
 
O alumnado de Bacharelato de  1º e 2º E prepárase para os exames de inglés do Diploma do BI a Nivel Superior. Ambos cursos baseánse 
na Guía de Lingua B para exames que se inician no ano 2020. 
 
O alumnado ten que ler dous textos literarios en versión orixinal como preparación para o 'exame oral' obrigatorio do IB (a realizar durante 
o segundo curso). Estes textos serán seleccionados polo profesor/a en función das capacidades e experiencias previas do alumnado e 
sustituirán a dúas das lecturas obrigatorias do alumnado de 1º e 2º Bach. Os traballos específicos a realizar sobre estas lecturas combinan as 
necesidades do programa do IB e LOMCE. 
 
A Guía de „Lengua B‟ do programa do Diploma do IB, así como o Manual de Procedementos de Avaliación de cada curso académico 
indican o programa xeral e as modificacións de cada ano. Aquí citaremos as súas características a modo de resumo. 
 
En calquera caso, a programación de aula rexerase polo enfoque de ‘aprendizaxe significativo’, prestando especial atención á comprensión 
conceptual, relacionada tanto con destrezas como coñecementos doutras materias. Recollemos ao final desta sección o formato xeral dos 
plans ou esquemas de unidades, cos similares apartados aos doutros departamentos con materias IB. O departamento terá en conta 
tamén os documentos de Política Lingüística, Política de Inclusión. Política de Avaliación e Política de Probidade Académica do centro para 
tomar as decisións pertinentes en cada caso. 
 
 
OBXECTIVOS PARA O CICLO DE DOUS ANOS 
 
1. Develop international-mindedness through the study of languages, cultures, and ideas and issues of global significance. 
2. Enable students to communicate in the language they have studied in a range of contexts and for a variety of purposes. 
3. Encourage, through the study of texts and through social interaction, an awareness and appreciation of a variety of perspectives of people 
from diverse cultures. 
4. Develop students’ understanding of the relationship between the languages and cultures with which they are familiar. 
5. Develop students’ awareness of the importance of language in relation to other areas of knowledge. 
6. Provide students, through language learning and the process of inquiry, with opportunities for intellectual engagement and the development 
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of critical- and creative-thinking skills. 
7. Provide students with a basis for further study, work and leisure through the use of an additional language. 
8. Foster curiosity, creativity and a lifelong enjoyment of language learning. 
 
 
OBXECTIVOS DE AVALIACIÓN PARA O CICLO DE DOUS ANOS 
 
1. Communicate clearly and effectively in a range of contexts and for a variety of purposes. 
2. Understand and use language appropriate to a range of interpersonal and/or intercultural contexts 
and audiences. 
3. Understand and use language to express and respond to a range of ideas with fluency and accuracy. 
4. Identify, organize and present ideas on a range of topics. 
5. Understand, analyse and reflect upon a range of written, audio, visual and audio-visual texts. 
 
 
Temos que ter en conta as IDEAS XERAIS ou puntos de partida para o  ciclo de dous anos do Programa do Diploma: 
 
In the language B course, students develop the ability to communicate in the target language through the study of language, themes and texts. In doing 
so, they also develop conceptual understandings of how language works. Communication is evidenced through receptive, productive and interactive 
skills across a range of contexts and purposes that are appropriate to the level of the course. 
 
The study of language requires careful attention to forms, structures, functions and conceptual understandings of language. Knowledge of 
vocabulary and grammar—the what of language—is reinforced and extended by understanding the why and how of language: audience, context, 
purpose, meaning. 
 
Students expand the range of their communication skills by understanding and producing a wide variety of oral and written texts for audiences, contexts 
and purposes associated with academic and personal interests. 
 
For the development of receptive skills, language B students must study authentic texts that explore the culture(s) of the target language. In addition, 
the study of two literary works is required at HL. 
 
A key aim of the language B course is to develop international-mindedness through the study of language, culture, and ideas and issues of global 
significance. Explicit links to TOK strengthen the ability to communicate in the target language by increasing students’ self-awareness as inquirers in their 
own language learning process. As appropriate to the level of the course, communication skills are reinforced through the other categories of approaches to 
learning skills: thinking, research, social and self-management skills. 
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Enfoques de ensino- aprendizaxe 
Polo tanto, como se expón na Guía de Lingua B para alumnado que se presentará aos exames a partir do ano 2020, teranse en conta os 
seguintes enfoques 
 
Through approaches to learning in language acquisition courses, students develop skills that have relevance across all areas that help them 
“learn how to learn”. Approaches to learning can be taught, improved with practice and developed incrementally, through implementing a 
number of approaches to teaching. 
Approaches to learning provide a common framework for students to reflect on, and articulate, how they are learning. They prepare students 
for success in their studies and life  beyond school. To this end, language learning should be supported in ways that are consistent with the IB 
learner profile and the pedagogical principles that underpin the IB programmes: the promotion of critical- and creative-thinking skills, learning 
how to learn, and promoting international-mindedness. 
 
 
Isto é un enfoque que en boa medida xa se viña aplicando coas promocións anteriores e que agora a nova Guía (primeiros exames en 2020) 
define máis claramente. 
 
Approaches to learning Approaches to teaching 

Thinking skills 
Research skills 
Communication skills 
Social skills 
Self-management skills 

based on inquiry 
focused on conceptual understanding 
developed in local and global contexts 
focused on effective teamwork and collaboration 
the needs of all learners 
informed by assessment (formative and summative) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1199 

Contidos para 1º IB 
 
Básicamente os contidos da materia de inglés B para 1º IB son os mesmos que para 1º Bach LOMCE, aínda que o nivel de adquisición da 
lingua é superior segundo a destreza. A Organización do Bacharelato Internacional agora como nivel de referencia no Marco Común Europeo 
de Referencia o nivel B2 Avanzado (así como o First Certificate-FCE) para NS. 
 
O libro de texto será o mesmo que o de 1º de Bacharelato LOMCE. Será complementado con outros materiais, especialmente tendo en conta 
os textos English B Course Companion da editorial OUP, Complete First Certificate da editorial CUP,  English B for the IB Diploma tamén de 
CUP, así como a Macmillan English Grammar In Context Advanced, da editorial Macmillan. 
 
 
Criterios de avaliación específicos para 1º IB 
 
Tendo en conta que o alumnado opta de forma independente aos dous títulos, recibirán por avaliación unha nota correspondente ao 
Bacharelato LOMCE, cos mesmos criterios de avaliación que o resto do alumnado. Esta nota complementarase con información sobre o seu 
progreso de cara aos exames do IB. Basicamente aplicaranse criterios similares aos de 1º Bach LOMCE, tendo en conta que se irá 
preparando ao alumnado para a realización das probas específicas de IB durante o segundo curso, mencionadas no parágrafo 
correspondente. 
 
En particular, os descriptores dos criterios de avaliación (ver Guía de Inglés B do programa do Diploma do IB ), compartidos co alumnado 
IB no momento do curso previsto na programación de aula, servirán de guía para os obxectivos a lograr en cada área. 
 
 
Contidos para 2º IB 
 
Basicamente os contidos da materia de inglés B para 2º IB son os mesmos que para 2º Bach LOMCE, aínda que o nivel de adquisición da 
lingua é superior, segundo a destreza, xa que como se ten mencionado anteriormente, a Organización do Bacharelato Internacional agora 
cita como nivel de referencia no Marco Común Europeo de Referencia o nivel B2 Avanzado (así como o First Certificate-FCE) para NS. 
O libro de texto será o mesmo que o de 2º de Bacharelato LOMCE. Será complementado con outros materiais, especialmente tendo en conta 
os mesmos textos citados para 1º IB,  English B Course Companion da editorial OUP, e Complete First Certificate da editorial CUP,  English B 
for the IB Diploma tamén de CUP, así como a Macmillan English Grammar In Context Advanced, da editorial Macmillan. 
 
Criterios de avaliación específicos para 2º IB 
 
Tendo en conta que o alumnado opta de forma independente aos dous títulos, recibirán por avaliación unha nota correspondente ao 
Bacharelato LOMCE, cos mesmos criterios de avaliación que o resto do alumnado. Esta nota complementarase con información sobre o seu 
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progreso de cara aos exames do BI. Basicamente aplicaranse criterios similares aos de 2º Bach LOMCE, tendo en conta que neste curso 
realizarán as probas específicas de IB, que se sinalan no seguinte apartado. 
 
Asimesmo teranse en conta, como se citou anteriormente os descriptores dos criterios de avaliación (ver Guía de Inglés B do programa 
do Diploma do BI) para cada unha das probas que servirán de guía para os obxectivos a lograr en cada área. Os criterios, xa compartidos co 
alumnado IB  durante o 1º curso, serán revisados cando sexa procedente na realización das tarefas para cada unha das distintas probas, por 
exemplo, como preparación das probas oficiais, incidírase na realización e comentario de probas oficiais de anos anteriores ou probas 
similares, incluídos os criterios correspondentes. 
 
Exames e probas do IB-Avaliación correspondente 
 
AVALIACIÓN EXTERNA (equivalente ao 75 % da nota) -a realizar en maio de 2º 
 
Proba 1: 90 minutos Production skills (25 % da nota) - writing 

-write a response of 450–600 words to one of the tasks, choosing a text type 
from among those listed in the examination instructions. 
-based on the five themes: identities, experiences, human ingenuity, social 
organization, sharing the planet. 

Proba 2: 120 minutos Receptive skills (50 % da nota) -Listening and Reading 
listening (3 audio passages) and reading (3 written passages) 
-based on the five themes: identities, experiences, human ingenuity, social 
organization, sharing the planet. 
 
 
B: Comprehension exercises on three audio passages and three written texts, 
drawn from all five themes. 

 
AVALIACIÓN INTERNA - Proba oral e destrezas de interacción (equivalente ao 25% da nota) 
 
Este componente é avaliado internamente polo profesor/a no 2º ou 3º trimestre de 2º, e moderado externamente por IB. 
 
proba individual 
 
 

A conversation with the teacher, based on an extract from one of the literary 
works studied in class, followed by discussion based on one or more of the 
themes from the syllabus. 

 



 
1201 

 
OUTRAS NOTAS SOBRE AS CONEXIÓNS LOMCE-IB 
 
As Competencias Clave a ter en conta para LOMCE se corresponden perfectamente con necesidades do proceso de ensino aprendizaxe de 
IB. Polo tanto o profesorado IB terá estas competencias en conta na programación de aula: 
 
1.º Comunicación lingüística. (CCL) 
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 
3.º Competencia dixital. (CD) 
4.º Aprender a aprender. (CAA) 
5.º Competencias sociais e cívicas. (CSC) 
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE) 
7.º Conciencia e expresións culturais. (CCEC)    
 
 
TEMAS- Prescribed themes 
 
Five prescribed themes provide relevant contexts for study and opportunities for 
students to communicate about matters of personal, local or national, and global interest. 
The five prescribed themes are: 
• identities 
• experiences 
• human ingenuity 
• social organization 
• sharing the planet. 
The themes allow students to compare the target language and culture(s) to other languages and cultures with which they are familiar. The 
themes also provide opportunities for students to make connections to other disciplinary areas in the DP. 
 
Os aspectos concretos e preguntas de investigación a traballar en cada un destes temas serán especialmente aqueles concomitantes co 
currículo LOMCE, así como co contexto socio-cultural de partida. 
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Conexións unidades (por temática) 
 

LOMCE textbook 1º IB 
Temas + temas recomendados + posibles preguntas a explorar 

1- Work and play Theme I: Identities 

2- Stories Theme I: Identities 
Explore the nature of the self and what it is to be human. 
• Lifestyles • Health and wellbeing • Beliefs and values • Subcultures • 
Language and identity 
 
• What constitutes an identity? 
• How do we express our identity? 
• What ideas and images do we associate with a healthy lifestyle? 
• How do language and culture contribute to form our identity? 

3- Sport for all Theme II: Experiences 

4- Music Theme II: Experiences 
Explore and tell the stories of the events, experiences and journeys that shape our 
lives. 
• Leisure activities • Holidays and travel • Life stories • Rites of passage • Customs 
and traditions • Migration 
 
• How does travel broaden our horizons? 
• How does our past shape our present and our future? 
• How and why do different cultures mark important moments in life? 
• How would living in another culture affect our worldview? 

5- Places  

6- Science Theme III: Human ingenuity 

7- Is it art? Theme III: Human ingenuity 
Explore the ways in which human creativity and innovation affect our world. 
• Entertainment • Artistic expressions • Communication and media • Technology • 
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Scientific innovation 
 
• How do developments in science and technology influence our lives? 
• How do the arts help us understand the world? 
• What can we learn about a culture through its artistic expression? 
• How do the media change the way we relate to each other? 

8- Relationships Theme IV: Social organization 
Explore the ways in which groups of people organize themselves, or are organized, 
through common systems or interests. 
• Social relationships • Community • Social engagement • Education • The working 
world • Law and order 
 
• What is the individual’s role in the community? 
• What role do rules and regulations play in the formation of a society? 
• What role does language play in a society? 
• What opportunities and challenges does the 21st-century workplace bring? 

9- Gender Theme V: Sharing the planet 
Explore the challenges and opportunities faced by individuals and communities in 
the modern world. 
• The environment • Human rights • Peace and conflict • Equality • Globalization • 
Ethics • Urban and rural environment 
 
 
• What environmental and social issues present challenges to the world, and how 
can these challenges be overcome? 
• What ethical issues arise from living in the modern world, and how do we resolve 
them? 
• What challenges and benefits does globalization bring? 
• What challenges and benefits result from changes in urban and rural 
environments? 
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LOMCE textbook 2º IB 
Temas 

0- Fashion Theme I: Identities 

1- The media Theme III: Human ingenuity 

2- Justice Theme IV: Social organization 

3- Health Theme V: Sharing the planet 

4- Shopping Theme II: Experiences 

5- Travel Theme II: Experiences 

6- Work Theme I: Identities 
 
Tipos de textos a traballar (exames 2020 e posteriores) no ciclo de 2 anos. 
 
Personal texts Professional texts Mass media texts 

Blog 
Email 
Personal letter 
Social media 
posting/chat room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blog 
Email 
Formal letter 
 
 
 
Essay 
 
 
 
 
 
 
Questionnaire / Survey 
 

Blog / Web page 
 
 
Public commentary (editorial/ readers’ 
letters) 
 
Article (newspaper, magazine) 
News report 
Opinion column/editorial 
 
Advertisement // Poster 
Brochure/ Leaflet/Pamphlet 
 
Interview 
Review 
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Diary 
 

Report // Proposal 
 
 
 
Set of instructions 
 

 
Film 
Literature 
Travel guide 
 
Podcast // Radio programme 
Speech 
 

 
 
PLAN UNIDAD 6 
 
MATERIA INGLÉS NS Duración/ semanas/ 

hs 
5 semanas + 1 semana 

TITULO UNIDAD Lengua e Identidad Foco conceptual Riqueza cultural 
 
Esquema general: conceptos esenciales 
Correspondencia con la Guía IB de la asignatura = IB Social Relationships, focusing on 
Language issues/ Linguistic dominance-language and cultural identity or self-identity 
 
En esta unidad el alumnado cubrirá el tema de la identidad lingüística y cultural que incluye la 
comprensión de lo qué es una lengua, su evolución y transmisión oral y escrita, y la capacidad de 
usar recursos lingüísticos que les permitan analizar y debatir este tema desde su propia cultura y 
comprender otras situaciones. 
Se busca la  participación del alumnado desde un punto de vista práctico, de ahí que se proponga 
el estudio de situaciones de la vida real con textos y audios 'reales'. 
Conceptos (conocimientos o habilidades) previos precisos 
Uso básico de un ordenador y de Google Drive, trabajo cooperativo en grupo, uso de tiempos 
verbales, frases condicionales y estilo directo-indirecto a nivel básico. CFR (Marco Común  de 
Referencia Lenguas-Europa) 
Recursos a utilizar 
Part I 
English as a Global Language https://docs.google.com/document/d/1gInlvkibB3P2eur8ldaLARKze9-

https://docs.google.com/document/d/1gInlvkib
https://docs.google.com/document/d/1gInlvkib
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-bGyoU4GHLNsZOD4/edit 
Portrait of a nation https://drive.google.com/drive/folders/0B5U4GXWBpTxhWU5IMS1aTTZqSGs 
Unit 8- Intiative I -Reported Speech 
David Crystal and Death of Languages 
https://docs.google.com/document/d/1KhoBE8hNH8l1ZSDnVbH-axQlKEsntx-tSU3Cj5GBD4c/edit                             
http://vimeo.com/6677955 
Irish sterotypes and Language 
https://drive.google.com/drive/folders/0B5U4GXWBpTxhUXVoOHZSbWl4MUk 
IB Text Formats 
https://docs.google.com/document/d/1e0F8CqkvlwAXkJUVNDuvUmIvtH0SwofukZIhzUuAyOo/edit 
Part II 
Extinction of languages- OUP 
https://drive.google.com/drive/folders/0B5U4GXWBpTxhUEpIckVhRTlWZlU 
Death of languages II 
https://docs.google.com/document/d/1E91918f8F_3ZdfC8w4QivW2qvRsw509_PiAbBA6TpRM/edit 
=debate in small groups and writing task 
Cultural identity OUP                                 Review- Initiative II 
 
 
Conceptos o preguntas para guiar/centrar el 
tema 
 

 Objetivos (= atributos) de perfil de 
aprendizaje IB 
(+ actitudes a desarrollar) 

¿Qué es una lengua? ¿primera lengua, segunda 
lengua, lengua nativa? 

El alumnado será capaz de demostrar que son 
personas / se desarrollan en el sentido de ser 
personas 

¿Uso en la vida real de 'tus  lenguas'? 
¿Conocías el concepto de 'muerte de las 
lenguas'? 

Indagadoras- desenvuelven su curiosidad 
natural e investigan online 

¿Cuáles son las diferentes destrezas que 
permiten la comunicación en una lengua? 
Competencia lgtca 

Informadas e instruídas – exploran conceptos y 
asuntos con significado/ importancia global 

¿Qué estereotipos resultan 'reales'/ 'incorrectos' Boas comunicadoras – debaten con fluidez 
Experiencia personal de estereotipos De mentalidade aberta – son capaces de 

https://docs.google.com/document/d/1gInlvkibB3P2eur8ldaLARKze9--bGyoU4GHLNsZOD4/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B5U4GXWBpTxhWU5IMS1aTTZqSGs
https://docs.google.com/document/d/1KhoBE8hNH8l1ZSDnVbH-axQlKEsntx-tSU3Cj5GBD4c/edit
http://vimeo.com/6677955
https://drive.google.com/drive/folders/0B5U4GXWBpTxhUXVoOHZSbWl4MUk
https://docs.google.com/document/d/1e0F8CqkvlwAXkJUVNDuvUmIvtH0SwofukZIhzUuAyOo/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B5U4GXWBpTxhUEpIckVhRTlWZlU
https://docs.google.com/document/d/1E91918f8F_3ZdfC8w4QivW2qvRsw509_PiAbBA6TpRM/edit


 
1207 

Otras culturas/ países que te interesen/ 
relevantes 
Experiencia familiar de interculturalidad / lgtca? 

aceptar otras perspectivas y buscan evaluar una 
variedad de puntos de vista para aplicarlos a su 
propia realidad 

¿Cómo funciona la dominancia cultural del inglés 
en diferentes países? ¿De dónde procede? 

Reflexivas – consideran con atención su propia 
experiencia de aprendizaje. Son capaces de 
comprender sus limitaciones y buscan como 
desenvolver sus capacidades desde esta 
situación 

Funciones  del British Council- Instituto 
Cervantes 
Efectos lingüísticos del colonialismo 

 

 
 TAREAS CONCRETAS (por destrezas) 
R OUP- textbook pg  2-3 + textbook pg 10+11 // About David Crystal in David Crystal and 

Death of Languages https://docs.google.com/document/d/1KhoBE8hNH8l1ZSDnVbH-
axQlKEsntx-tSU3Cj5GBD4c/edit          
Misconceptions- R on British people        // Cultural identity OUP- textbook pg 133-137 
+146-7             

WR 
(training) 

Paper 2A-  A news story 
Paper  2B-The key to revitalizing a language is by motivating a new generation of 
speakers 
Paper 2A Misconceptions- WR on Spanish/ Galician people 
Paper 2A Debate Report- No language should die 

GR Unit 8- Intiative I -Reported Speech 
Review- Initiative II 
Macmillan Gr book        VT 
U-1 Present (2-letter) (3 -traffic)                                U-2 Past (8- education) U-3 (2 WWI- 
Britain) 
U-4 Pr Perfect (2-4- Science- Age)                            U-5 Future (5- Hopes for future) 
U-6 Tense contrasts (2-3) climate change (5- life expectancy) (7- victorian Britain) 
U- 10-12 Conditionals (several ‘Science’ texts)        U22-23 Number- Quantity + Nouns 

VB Input in most activities, in particular R + L. Some specific tasks included in resources. 
On-going activity: synonyms  for new/ useful/ relevant VB, when reading, checking video 

https://docs.google.com/document/d/1KhoBE8hNH8l1ZSDnVbH-axQlKEsntx-tSU3Cj5GBD4c/edit
https://docs.google.com/document/d/1KhoBE8hNH8l1ZSDnVbH-axQlKEsntx-tSU3Cj5GBD4c/edit


 
1208 

work. 
Unit 8- Intiative I                        Review- Initiative II 

L+SP L+SP Youtube videos in English as a Global Language 
https://docs.google.com/document/d/1gInlvkibB3P2eur8ldaLARKze9--
bGyoU4GHLNsZOD4/edit 
SP, pairwork and L, fill in gaps- Vimeo  video in  Death of Languages 
Misconceptions- L to presentation on Ireland + discussion 
Debate in small groups (role playing identities) 
https://docs.google.com/document/d/1E91918f8F_3ZdfC8w4QivW2qvRsw509_PiAbBA6T
pRM/edit 
SP task in class- pg 137 OUP = describing photos 

outras Unit 8- Intiative I                        Review- Initiative II 
-understanding idioms // learning outside the classroom// How to watch films + note-taking 
at a conference // Revision- organizing study time + preparing for exams 

 
Evaluación  Enfoques de enseñanza-aprendizaje 

Destrezas/ competencias desarrolladas 
Evaluación formativa 
 
Trabajo de clase o de casa 
-actividades de VB y GR en parejas/ corrección 
de actividades individuales en pareja 
-descripción oral de fotos en parejas 
-corrección de la actividad de vídeo por partes 
(para facilitar la comprensión de las siguientes 
partes) y crear nuevas estrategias de 'escucha'. 

Clase invertida: en casa 
-Realizarán algunas de las actividades de GR. 
-Leerán los textos más simples antes de trabajar 
con ellos en el aula o reelerá los textos más 
complicados. 
  

 WR task in class- pg 137 OUP = an article 
 
Trabajo de casa 
Paper 2A-  A news story 
Paper  2B-The key to revitalizing a language is 
by motivating a new generation of speakers 
Paper 2A Misconceptions- WR on Spanish/ 

Investigación 
-Investigarán los ejemplos/  conceptos citados en 
la conferencia de David Crystal. 
-Role play 
Preparará su 'personaje' e intervención inicial 
para el debate. Buscará argumentos y ejemplos 
para la discusión. 

https://docs.google.com/document/d/1gInlvkibB3P2eur8ldaLARKze9--bGyoU4GHLNsZOD4/edit
https://docs.google.com/document/d/1gInlvkibB3P2eur8ldaLARKze9--bGyoU4GHLNsZOD4/edit
https://docs.google.com/document/d/1E91918f8F_3ZdfC8w4QivW2qvRsw509_PiAbBA6TpRM/edit
https://docs.google.com/document/d/1E91918f8F_3ZdfC8w4QivW2qvRsw509_PiAbBA6TpRM/edit


 
1209 

Galician people 
Paper 2A Debate Report- No language should 
die 
Dos test breves en clase 
-reported speech ao remate do traballo de GR da 
primeira parte 
 
-multiple choice: tempos verbais, antes de iniciar 
a 2ª parte da unidade 
 
-autocorrección en parejas, siguiendo plantilla 

Trabajo autónomo 
-Volverán a ver los vídeos largos en casa o las 
partes más complicadas. 
 
-Utilizará el diccionario para revisar trabajo de VB 
realizado en clase. 
-Autogestión de los materiales de refuerzo de VB 
+ GR con un plazo por trimestre 

Trabajo interno 
-no se realizará 'práctica' como parte de esta 
unidad. 
-al introducir el tipo de texto a redactar, y 
recordar el documento de trabajo con 
convenciones de los distintos textos, se hará una 
breve 'lluvia de ideas' sobre tipos de textos que 
se podrían escribir alrededor de la figura de 
David Crystal. 

Enfoque general de la clase 
-trabajo en el aula en parejas en general, 
excepto donde se indica trabajo en  pequeños 
grupos o individual 
-trabajo en grupo con roles definidos 
 

Evaluación sumativa 
Examen tipo Paper 1 
Examen de GR+ VB 
 
Entrega de los exámenes corregidos en clase y 
discusión/ explicación de los aspectos en los que 
el grupo/ alguna persona en particular necesita 
mejorar. Explicaciones individuales/ en pareja/ al 
grupo 

-análisis de recursos (películas, vídeos, 
informes...) en grupo o parejas, con resumen 
para toda clase si procede 
-manejo de distintos recursos: en papel o 
digitales, tanto como libros de referencia, de 
texto o diccionarios; vídeos y material en línea. 

 
Conexión con TDC / otras 
asignaturas 

Conexión con Mentalidad 
Internacional 

Conexión con el Perfil 
Aprendiz y CAS 

Menciones (+ breve La figura de David Crystal, Promoción de la creatividad 
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exploración)   de los ámbitos de 
conocimiento más afectados por 
la 'muerte de las lenguas' 
Biología 
Espistemiología 
Sociología y Antropología 
Historia 
Arqueología 
Ciencias del pensamiento 
Literatura 
Lingüística 
Artes Plásticas 
Tecnología de la Información 

conocido académico, 
catedrático honorario de  
lingüística y miembro de la 
Orden del Imperio Británico, 
otorgado por servicios al idioma 
inglés sirve como punto de 
partida para estudiar el tema. 
Sus contribuciones al estudio de 
la lengua inglesa y a la 
enseñanza como lengua 
extranjera y otros aspectos son 
objeto de estudio en las 
facultades de  Filología y 
similares. 
 
Mención/ conexión con 
personajes conocidos en el 
ámbito académico/lgtco gallego-
español 
 
Mención/ conexión con 
instituciones o títulos de 
reconocimiento de labores de 
índole académico o social en 
Galicia/ España/ otros países 
 
OBE for services to the English 
language in 1995, and was 
made a Fellow of the British 
Academy (FBA) in 2000 

especialmente en las 
actividades de DEBATE 
-creación y representación de 
un 'personaje' 
-organización de  argumentos y 
conceptos 
 
REDACCIÓN DE TEXTOS 
- creación de un artículo 
- creación de una historia 
'noticiable' 
 
Reflexión sobre el significado de 
'servicios a la comunidad' desde 
el ámbito académico ( Orden del 
Imperio Británico) 
 
Promoción de actitudes de 
cooperación, tolerancia y 
respeto por otras personas en la 
clase y fuera de ella. 
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O USO DAS TICS NA PRÁCTICA DOCENTE E DISCENTE NESTA MATERIA 
 
En grao crecente e cada vez con máis eficiencia e resultados positivos, o profesorado deste departamento utiliza as novas tecnoloxías como medio de apoio á 
docencia e discencia. 
 
A dispoñibilidade dende fai moitos anos de soportes audiovisuais no ámbito do ensino de linguas estranxeiras e a aparición dos medios informaticos é unha invitación 
formal e aceptada polo profesorado de inglés, con grato e sumo interese. 
 
É case que diario o uso dos medios informáticos para que tanto o profesorado como o alumnado acade información de axuda ás labores de input nas clases. 
 
Desde este departamento foméntase o uso destas novas tecnoloxias entre o alumnado para o troco de hábitos e costumes na procura de información. 
 
Os dicionarios e fontes de información lingüistica xa están en medios dixitais, e o profesorado fomenta e fomentará o seu uso, asi como os soportes dixitais 
individuais que as editoriais poñen en mans do alumnado. 
 

• PROTOCOLO DIXITAL: 

o Uso das contas de correo-e personais do alumnado para tarefas docentes cun establecemento dos límites de uso e obrigatoriedade, e 
atención especial ao alumnado carente de medios TICs nas casas. 

o Uso dos teléfonos móbeis de acordo co establecido no NOF do IES do Castro. 

o Protocolo de formatos dixitais admitidos para as tarefas docentes, tendendo a simplicidade de uso común e non a variedade e libre 
albedrío do alumnado; e por enriba de todo fomentando o uso do software libre sen ter que acudir á piratería informática.O coordinador de 
TIC sempre está a disposición do profesorado para recomendaren os mellores formatos para cada actividade ou aplicación. 
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CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO 
 
Mediante a obrigatoriade de lectura –e a súa avaliación segundo o establecido nos seus apartados correspondentes- por parte do alumnado dun máximo de 
tres libros en inglés durante o curso, axeitados e adaptados a cada nivel de idade e habilidade lingüística, este departamento contribúe eficazmente a despertar o 
hábito lector do alumnado e alumnas. 
 
O sistema básicamente consiste na escolla por parte do alumnado dos libros que lles interesen pola súa temática ou idade, co obxectivo de promocionar o hábito 
lector do alumnado.  
 
A realización posterior á lectura dun informe sobre a mesma dan un xeito comprensivo a esta actividade e axuda a acadar un corpus de vocabulario importante, 
ademáis de achegar a literatura anglosaxona a noso alumnado. 
 
Os niveis de gradación de lecturas será o seguinte, de acordo coa CEF: 
 
1º ESO: Libros etiquetados coma 1 na biblioteca do instituto.  
 
2º ESO: Libros etiquetados coma 1+ na biblioteca do instituto. 
 
3º ESO: Libros etiquetados coma 2 na biblioteca do instituto. 
 
4º ESO: Libros etiquetados coma 3 na biblioteca do instituto. 
 
1º Bacharelato: Libros etiquetados coma 4 na biblioteca do instituto. 
 
2º Bacharelato: Libros etiquetados coma 5 na biblioteca do instituto. 
 
O alumnado de IB dispón de unha ampla escolma de libros en versión orixinal e nivel 6. que lles serán recomendados polo profesorado 
 
En todo caso, o profesorado poderá adecuar o nivel das lecturas ao nivel real do alumnado, e dispoñer se é necesario mudar os 
contidos deste plan lector ou axeitar nas súas programacións de aula a necesidade ou non desta actividade de acordo coas 
particularidades de cada grupo ou nivel.    
 
Os Reading Reports serán elaborados por niveis educativos e de xeito coordinado para todo o profesorado de cada curso ou nivel.   
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Vigo, outubro do 2019. 
 

O Xefe do Departamento de Inglés 

 
Alberte Zato 
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